
رقم اهلويةاجلنساالسمم
وقت 

التواجد
اليوم 

والتاريخ
مكان االنعقاد

4122341309:00ذكرابراهيم العبد خالد الزيني1

8035545349:00انثىاسراء رضوان مطر شملخ2

8047731419:00ذكراسماعيل ابراهيم محمد أبوزيدان3

8020418639:00انثىاالء أحمد زكي عبد الغفور4

8033154989:00ذكرالبراء ناصر حنفي زينو5

80435081710:00انثىانشراح سمير عبدالعزيز النجار6

80222815510:00ذكراياد احمد نايف االغا7

80125836910:00ذكراياد محمد بركة النجار8

80129394510:00ذكرأحمد ابراهيم قدورة ملكة9

80228850610:00ذكرأحمد أمين محمود صالحية10

80463901111:00ذكرأحمد خالد عبد النور صالحة11

80213308211:00ذكرأحمد خليل رمضان صبرة12

80058397311:00ذكرأحمد خميس محمد المصري13

80327372111:00ذكرأحمد داود حسن اللحام14

80449820211:00ذكرأحمد سامي حسن العقاد15

80255609212:00ذكرأحمد سعد هللا حمودة الدحدوح16

80032509412:00ذكرأحمد علي محمد الجخلب17

90666579912:00ذكرأحمد عمر جالني المغربي18

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني

االثنين 
1/4/2019

1



رقم اهلويةاجلنساالسمم
وقت 

التواجد
اليوم 

والتاريخ
مكان االنعقاد

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني

االثنين 
1/4/2019

8019792129:00ذكرأحمد نبهان رشدي جبريل19

8014517909:00ذكرأيمن مسعود مصطفى قنيطة بكر20

8014066209:00ذكربسام زهير يوسف األغا21

8001535129:00ذكربسام صقر اسماعيل عابد22

8019761199:00ذكربشير عمر بشير الحرتاني23

80467390310:00ذكربالل أحمد خضر خضير24

80151691510:00ذكربهاء الدين عدنان ابراهيم الجمل25

80357887110:00ذكربهاء حسن عبد العظيم الحمالوي26

80347716510:00ذكربهاء نبيل حسن أبو شمالة27

80239802410:00ذكرثائر ماهر عبدالرحمن أبوصفية28

80124888111:00انثىجنان نبيل محمود أبوزر29

80140000311:00ذكرجهاد مصطفى احمد العواودة30

80193547911:00ذكرحسام الدين هاشم حمدان أبوزهري31

80242657711:00ذكرحسام هشام صبري الحفني32

80178456211:00ذكرحماد سليمان حماد ضهير33

80217294012:00ذكرحمزة محمود عطا أبولبدة34

41195674112:00انثىحنان حسين خليل ابوشعير35

80278818212:00ذكرخالد جمال عبدالخالق بدوي36

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني

الثالثاء 
2/4/2019
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1/4/2019

8014766569:00ذكرخليل أحمد خليل شاهين37

4002504949:00انثىدعاء موسى عبدالرحمن برهم38

4521998889:00ذكررامي نبيل اسماعيل أبوخضرة39

8032497629:00ذكرربحي محمد محي الدين عزام40

9498405819:00ذكررمضان محمد ديب شبير41

80050757610:00انثىرهام سليم عبدو العشي42

80145583310:00ذكرزكريا عبدالعظيم محمد أبوكميل43

80067194310:00ذكرزيدان محمد زيدان النجار44

80352255610:00ذكرسالم حمدان سالم قشطة45

80051193310:00ذكرسامح غازي محمد الحلو46

80278772111:00انثىسرية محمد مسلم أبو عمرو47

80073735511:00ذكرسعد زكريا محمد كحيل48

41009448611:00ذكرسعيد محمد حمدي مصبح49

80192695711:00ذكرسعيد محمد سعيد بطاح50

80344905711:00ذكرسليمان وليد حسن الدحدوح51

90048673912:00ذكرسهيل محمد حسين كتكت52

80321761112:00انثىشريهان صالح عاشور دغمش53

80355240512:00ذكرصالح محمد أسعد الجرجاوي54

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني

الخميس 
4/4/2019
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8037685899:00ذكرضياء رياض محمد غزال55

8032109549:00ذكرطارق طلعت شعبان الدلو56

8038041869:00ذكرطارق عمار جميل بعلوشة57

8031368459:00ذكرطارق عواد عبدالقادر عودة58

8047891549:00ذكرطارق محمود جمعة اللبان59

80459251710:00ذكرطه خضر يونس سعد60

80271224010:00ذكرعبدالرحمن خالد سعيد ياسين61

80375402710:00ذكرعبدالرحمن نظام محمد زيارة62

93150499710:00ذكرعبدالرؤوف محمد محمود العرقان63

80276047010:00ذكرعبدالفتاح رضوان عبدالفتاح جرادة64

80439367611:00ذكرعبدالكريم زايد ابراهيم عبدالعال65

80288693711:00ذكرعبداللطيف صابر عبداللطيف ظاهر66

80347306511:00ذكرعبدهللا جواد حمدي قنديل67

80087680711:00ذكرعبدهللا خالد نمر أبوالعمرين68

80123303211:00ذكرعبدهللا كمال محمد قشطة69

80183808712:00ذكرعبدالهادي وليد عبد الهادي كباجة70

80338904812:00ذكرعالء رضوان جميل طوطح71

80038539512:00ذكرعلي حسن عبدالقادر العثامنة72

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني

االحد 
7/4/2019
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8046372969:00ذكرعماد سامي سعدي الحلو73

8028604609:00ذكرعمران يحيى احمد ابومسامح74

8003940099:00ذكرفادي حمدان ديب الغرة75

8006322189:00ذكرفادي سمير سليمان أبوجامع76

8034796669:00ذكرفارس عبد الكريم فارس الغرة77

80282665110:00ذكرفهمي محمد زهير محمد أبولبدة78

80315831010:00ذكرقاسم عايش أحمد عكاشة79

90051251810:00ذكرماجد رزق حسن أبوريدة80

80259095010:00ذكرماهر حسني محمد عوض الجملة81

80230352910:00ذكرمحروس عبد الشافي خميس الشوبكي82

80357438311:00ذكرمحمد احمد يونس سعد83

92672819711:00ذكرمحمد جمعة حرب أبومور84

80294319111:00ذكرمحمد حسن عبدهللا الدهشان85

80367144511:00ذكرمحمد خليل رمضان صبرة86

80356469911:00ذكرمحمد رفيق سعيد السقا87

80371179512:00ذكرمحمد سامي عبدهللا الشياح88

80179884412:00ذكرمحمد سعيد عليان الجردلي89

80336378712:00ذكرمحمد سالم درويش مصطفى اللوح90

االثنين 
8/4/2019

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني
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8026545339:00ذكرمحمد سالمة أحمد فرحات91

8005440669:00ذكرمحمد عبدالحي سليم الخطيب92

8010027839:00ذكرمحمد عبدالعاطي رشيد عبدالعاطي93

8028233289:00ذكرمحمد عبدالكريم اسماعيل األشرم94

8030987069:00ذكرمحمد فايز يعقوب أبو زيادة95

80057139010:00ذكرمحمد محمد حسن زايد96

80316046410:00ذكرمحمد محمود محمد أبودان97

80216244610:00ذكرمحمد منير محمد معروف98

80181268610:00ذكرمحمد نافذ علي ريحان99

80367968710:00ذكرمحمد هاني محمدعلي الوكيل100

80241058911:00ذكرمحمد يونس أحمد ماضي101

8010762011:00ذكرمحمود سالم بدوي أبو غالي102

80336160911:00ذكرمحمود عبدالمجيد يوسف الزطمة103

80296122711:00ذكرمحمود عزمي أحمد عزام104

80132587911:00ذكرمدحت روحي عوض الحواجري105

80363528312:00ذكرمصطفى أكرم مصطفى التري106

80175489612:00ذكرمصطفى رياض محمد عبد الجواد107

80445830512:00ذكرمصطفى سعدهللا حمودة الدحدوح108

الثالثاء 
9/4/2019

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني
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8011243149:00ذكرمصعب سالمة سلمان الدحدوح109

4001277839:00ذكرمهند جمعة عيادة قويدر110

9014855249:00ذكرموفق محمد عبدالكريم أحمد علوان111

8032800649:00ذكرناصر عبد المنعم مصطفى دلول112

8019776129:00انثىنور توفيق حسين أبو الغصين113

80467481010:00ذكرهادي حسام مرزوق شحيبر114

80304188810:00ذكرهيثم عماد مصطفى ارحيم115

80109604110:00ذكروسام وليد خليل بكري116

80130017910:00ذكروسيم فؤاد سلمان الفقعاوي117

80256315510:00ذكرياسر اسعد حسن شحيبر118

90051629511:00ذكرياسر علي ابراهيم نصار119

80445038511:00ذكرياسر هشام ياسين عبد اللطيف120

80374061211:00انثىياسمين نافذ محمد األشرم121

80284950511:00ذكريوسف صالح محمد صالحة122

80343946211:00ذكريوسف عمر كامل عاشور123

األربعاء 
10/4/2019

قصر العدل
 A مبنى 

الطابق الرابع
 المكتب الفني
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