القــنــصـليـة العـامـة
لــدولـــة فــلـسـطـين
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يرجى من اإلخوة الكرام التالية اسمائهم التوجه الى القنصلية العامة لدولة فلسطين الستالم جوازات
السفر الخاصة بهم وذلك في مواعيد العمل الرسمية من االثنين إلى الجمعة

الاء زايد راغب ميالد
الاء نزيه محمد عبدالرازق
ابتسام عبدهللا امحد زقوت
ابراهمي بسام ابراهمي ابوعياش
ابراهمي مازن عيل مسعود
ابراهمي محمد ابراهمي حاج امحد
ابراهمي محمد عيىس خليل
ابراهمي محمود عبد حنينو
احالم مفيد خفري جنينه
امحد ابراهمي امحد حاج امحد
امحد امني محمد القايض
امحد حسن ديب حسني
امحد محدي حسن عبدالرمحن
امحد خليل ابراهمي عوض
امحد خليل شعبان العاميم
امحد صالح حامد شطارة
امحد عبيده عيل عليان
امحد عامد معر جنينة
امحد كرمي امحد عباس
امحد محمد صاحل شعبان
امحد مروان محمود نصار
امحد انرص ابراهمي الس تان
امحد وليد اكمل املزيين
اسامة عدانن سعيد منصور
اسامه امحد سعيد النجار
ارساء توفيق مصطفى ابوجالهل
اسامء عارف رزق العكه
اسامء ايسني اكمل خليل
اسامعيل حسني عيل مهنل

ارشف امحد محمد رشدان
اعتدال عبد ربه عبدالغين فياض
اكسل مؤمن عاطف اخلادلي
امال فهمي سلمي الرشيف
اماين امحد اكمل الروبة
اماين محمد مجيل امحد
اجمد امحد حسن ابومحيدة
اجمد انرص ابراهمي الس تان
امريه خليل عبداحلي سامل
امني خفري محمد محمد
امني محمود محمد ابوحشيش
امني محمود محمد الفش
انعام حسن اسعد عبداحلق
اية مروان رجب متراز
اميان محمد اسامعيل مرجتى
امين ابراهمي امحد سعد
امين امحد حسن ابومحيدة
امين حيىي عزيم خلف
ايناس عيل محيد حشاده
اهيم محمود توفيق طه
ابتر محمد حسن متمي
بركة محمد رجب ابوصفية
برشى يوسف امحد الهليس
بالل امحد محمد حسون
بيان عبدالوهاب محمد شطاره
بيسان محمد عبدالفتاح احلوت
اتال عامد معر جنينة
اتمر ماهر جابر زعرب
تسنمي سامر امحد سلامن
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تمي محمد عيل دايب
جعفر معر امحد عبدالقادر
جالل طالل صاحل سلمي
جامل امحد مجيل جنم
جامنه رايض صبحي احلرصي
جىن امحد وليد يوسف
جواد مجيل عيد احلراتين
جودي امحد وليد يوسف
حسام مصطفى محمد جحري
حسن الاسالم اسامه حسن
احلاج
حسن عيل حسن البحري
حسن عيل حسن البحريي
حسني عيل محمود الاسدي
حسني مودل ابراهمي حقي
حمكت معر حسن عاشور
محزه خليل يوسف ادلحدوح
محزه عيىس مجيل شعبان
محزه محمد عبدالكرمي قويدر
حنان سعيد عيد جرادة
حنني خادل ابراهمي قادرية
خادل جامل كرم عباس
خادل رايض رفعت دبور
خادل صالح ادلين محمد حامد
ختام امحد امحد احلوراين
خليل ابراهمي خليل عوض
خليل صاحل امحد صاحل
دارين محمد محد عوض
داليا هشام عبدالكرمي ابوهامش
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دعاء سعدو عيل الاغواين
دعاء عيل محمود الفاعور
دالل يوسف محمد الروبه
دولت جودت اكمل ادريس
دايان هجاد ابراهمي ابومنديل
ديالرا ايرس صبحي الغرابيل
راشد نبيل راشد عوده
رااكن اجمد نبيل حميسن
رايم عاطف ايسني معوري
رحاب عبدهللا حسني
ابومغيصيب
رزان عزام فهد النونو
رفيقة امحد خادل الرفاعي
ران هشام عبدالكرمي ابوهامش
رهف فتحي عبداخلالق فياض
رهف محمد امحد هدبه
روان اسامة محمد عرفات
رونزا مسري زهدي ابوجياب
رمي خرض يوسف ابوحصرية
رمي غسان سامل سامل
زكراي محمد منر محمدية
زهري فتحي عقيل ابوالعيش
زينه خادل عبدهللا احلويطي
سارة خادل محمد احلليب
ساره سالمه صاحل الهجني
سايم مسري محمد ابراهمي
سامية عبدالرؤوف محمد مطر
سديل ابمس محمود عبدالهادي
سعيد امحد سعيد الش يخ خادل
سفيان سالمه صاحل الهجني
سلمي محمد سلمي الس يد
مسر عبدالكرمي محمد جراده
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شاداي وليد امحد الشايم
شاويش فايز عبد برقجي
شهد امحد وليد املزيين
شهد محمد ابراهمي حاج امحد
شريين امحد ابراهمي عباس
ش اميء امحد محمود لوابين
صبا ارشف محد ابومحد
صبا ارشف محد ابومحد
صباح محمد عيىس محد
صالح ادلين امحد سعيد النجار
طارق زايد محمود احلناوي
طارق محمد زايد قامس
طه خليل ابراهمي عوض
عادل محمد خادل سلامين القويص
عامر جواد مجيل احلراتين
عائشة سالمه صاحل الهجني
عبدالرمحن ابراهمي انيف محمد
عبدالرمحن حسني عوض وهيب
عبدالرمحن عيىس مجيل شعبان
عبدالرمحن محمد ابراهمي مقداد
عبدالرمحن انئل اسامعيل العيهل
عبدالسالم سايم فهري مطر
عبدالعزيز محمد عبدالهادي عبد
حنينو
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح احلوت
عبداللطيف محمدزايد عبداللطيف
رشقاوي
عبدهللا خادل عبدهللا احلويطي
عبدهللا سالمه صاحل الهجني
عبدهللا عبدالوهاب عصام زيدان
عبدهللا محمد معر خليل
عبدهللا مدحت ابراهمي الس بايخ
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عبدهللا نزار عبدهللا ادريس
عبدهللا هشام عبدالكرمي ابوهامش
عبدهللا هشام عبدالكرمي ابوهامش
عبداملاكل فراس محمد محمد
عبداجمليد عارف رزق العكه
عبدالنارص محمد حس ين اللحام
عبدالهادي ربيع امحد ربيع
عبهل عبداحلافظ خليل النجار
عبيده امحد عبيده عليان
عدانن اسعد مصطفى حبيب
عدي نبيل محمود عرام
عزيزة حامد حشده محمود النجار
عالء زايد عبد مقاط
عيل امحد محمد ابوعيل
عيل امحد محمد محزات
عيل عدانن اسعد حبيب
عيل محمد عبدالفتاح صاحل
عيل يوسف محمود محيد
عامد امحد امني القايض
عامدادلين خادل خليل مطر
عامدادلين محمد ذيب عيىس
عامر عيل محمد ترعاين
عامر غازي عبدالغين القديس
عامر محمد اسامعيل احلسان
عامر نرص عزات جعور
معر امحد وليد املزيين
معر خادل محمد احلنفي
معر سعدي سعيد امحلودي
معر سالمه صاحل الهجني
معر سلامن محدان احلاج امحد
معر عدانن اسعد حبيب
معر محمد عبدالفتاح احلوت
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معر محمد مصطفى اهلمص
معر محمد مصطفى اهلمص
معران جعاج عيىس جعاج
غسان خري محمدعيل املغريب
غىن ارشف امحد ابومغيصيب
فارس ماهر رش يد عنرب
فاطمة امحد عبيده عليان
فاطمة خادل عبدهللا احلويطي
فاطمة سالمه صاحل الهجني
فاطمة صبحي محمد احلويطي
فاطمة عامر محمود الكحلوت
فاطمة يوسف سعيد حشاده
فتحي عبداخلالق عوض هللا
فياض
فتون عامر محمود الكحلوت
فرح اسامة محمد عرفات
فوزي عارف فواز حمارب
قامس رش يد قامس راين
اكظم عامر محمد احلسان
كرم عدانن زكراي كرمي
جلني سايم محمد حبيب
جلني عدانن اسعد حبيب
لطيفه خليل ابراهمي عوض
لؤي محمد حسني زعطوط
ليان نضال محمود امحد
ليالس محمود ابراهمي محمود
لني ارشف امحد ابومغيصيب
لني ارشف امحد ابومغيصيب
لينا عبدالرؤوف محمد اخللييل
ماجد سعيد حسني الرسيح
ماكل نبيل راشد عوده
ماهر محمد سعيد العفيفي
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ماهر انئل اسامعيل العيهل
ماهر انئل اسامعيل العيهل
جمدي زيدان عبدالرمحن زيدان
محمد ابراهمي امحد معوض
محمد امحد ابراهمي اسعيد
محمد امحد امني القايض
محمد امحد حسني عبود
محمد امحد سلمي السعدي
محمد امحد معران السعدي
محمد امحد محمد اسعد
محمد جامل محمد هدبه
محمد حسن محمد عبداللطيف
محمد حسني سعدادلين توفيق
محمد رضا امحد الهندي
محمد سامر امحد سلامن
محمد سالمه صالح صادق
محمد صاحل زايه جامل سويدان
محمد صالح حامد شطاره
محمد عبدهللا محمد ابورشخ
محمد عبدهللا محمد ابورشخ
محمد عالء جامل محمد هدبه
محمد عامد ايوب اسكندراين
محمد عوين يوسف سامل
محمد فائز عبدالهادي احلاج سعيد
محمد فتحي امحد مسمل
محمد قامس محمد الرفاعي
محمد مروان محمد متمي
محمد انرص محمد خزاعي
محمد نبيل راشد عوده
محمدخري درويش امحد هارون
محمدمعاذ امحد وليد يوسف
محمود امحد محمد اسعد
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محمود مسيح ابراهمي اخلياط
محمود معر محمود عاشور
محمود محمد ديب درابس
محمود محمد عيل الرقب
محمود محمد عيل الرقب
محمود محمد محمود مرعي
محمود مروان محمود نصار
مروان لطفي عيل امحد
مرمي رايم عاطف معوري
مرمي نزار عبدهللا ادريس
مصعب غسان محمود برغويث
معاذ محمد محدان هندي
معزت هجاد حسن محمدعيل
معزت محمد نوفل حشيرب
مكل خادل عبدهللا احلويطي
منال خرض عيىس اجلاروشه
منال فواز صاحل صاحل
منهتىى نزار عبدهللا ادريس
منصور صاحل سالمة الهجني
مىن حامد امحد العكة
مىن حامد امحد العكه
منريه لزيا مصطفى معران ابولكوب
هما نبيل امحد متمي
موىس صاحل يوسف ابطح
موىس اكمل محمد خليل
موفق اسامة محمد جابر
مؤمن سامح غازي الغف
مؤيد وليد محمد صاحل
ميادة سعدادلين عبدهللا عفانة
ميس سعيد محمد صادق
ميالد محمود عباس عباس
مميونة محمد امحد رشقية
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اندين عامر محمود الكحلوت
انهد عبدالرازق حشاده العيهل
انيف محمد انيف مصلح
نبيل امحد حسني متمي
نبيل راشد عادل عوده
نبيل محمود امحد عرام
جناج شاكر محمد العجهل
جنالء محمود ادم عزام
جنمه اكمل عبدالفتاح قرعاوي
جنوى يوسف امحد ابوهامش
ندى موىس رش يد وهبه
ندى نزار عبدهللا ادريس
نرمني نبيل محمود عرام
نزار عبدهللا حسني ادريس
نرسين صاحل يونس ابوهامش
نس مي وليد عبد البيمت
نضال حسن محمود غباري
نضال فايز ديب رحييب
نضال محمود ساري امحد
هنا محمد عبدالسالم القايض
هنال مسيح ابراهمي اخلياط
نوال امحد وليد املزيين
نوره عامر محمود الكحلوت
هادي عالء رامس محو
هبة تريك امحد خادل
هبه محمود عيىس طرمان
هشام ماهر هشام جادهللا
هناء عبدهللا مصطفى شهايب
هيفاء امحد سلمي اعراب
وائل عيل قامس اخلطيب
وائل كامل امحد العايدي
وائل مصطفى داوود داوود
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وداد محد عبدهللا اخلطيب
وسام خادل امحد عبداحلفيظ
وس مي محمد رشاد املبيض
ايرا جامل محمد صباح
ايمسني محمد سلمي املدهون
ايمن مجيل محمد عياش
اميان محمد خليل بطيخ
زينب محمود خليل ا ألمسر
محمد جامل منر وادي
محمد عيىس محمد ا ألمسر
محمد وليد مصطفى همدي
محمود سقيان محمود دلول
محمود عايد محمود أابو دايك
محمود عيىس محمد ا ألمسر
محمود كامل مصلح النواحجة
ميرسه عيىس محمد ا ألمسر
نور خليل زيك ش بري
هبة عامد خادل العلمي
ايقوت محمد سلمي رمضان
يقني فتحي عبد الفتاح رمضان
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