القــنــصـليـة العـامـة
لــدولـــة فــلـسـطـين
إســـطــنـبــول
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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 عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
الاء وليد شعبان ابوسلطان
ابراهمي رايم ابراهمي ابوعرفات
ابراهمي سعيد امحد عبداحلق
ابراهمي نرصادلين امحد عيد
امثار محمد اسامعيل احلسان
احالم امحد طه اكيد
امحد ابراهمي منصور الفقعاوي
امحد اسامعيل عوض الشاويش
امحد انور امحد حافظ
امحد مجعة محمد ابومرزوق
امحد حسن ديب حسني
امحد رايض حافظ شقري
امحد رجب محمد عيل
امحد سعيد عبدالقادر ابوقامس
امحد عبدالرمحن امحد شديد
امحد فايز عبدهللا حرارة
امحد ماهر يوسف قدوم
امحد محمد خادل حسني
امحد محمد عبدالعزيز ابوعطية
امحد مروان محمود نصار
امحد مصطفى حسن اهلمص
امحد يوسف سلامن منصور
ادم وس مي جنيب احلوراين
اراكن حسن حسني نشوان
ارين محمود عبداحللمي اجلعيدي
اسامة امحد مرجتى مرجتى
اسامة عدانن سعيد منصور
اسامة محمد رسحان محيد

اسامة وس مي جنيب احلوارين
اسالم خفري محمد محد
اسامء مسري دايب ابوانر
اسامء وىس مريض الرقب
اسامعيل امحد عيل ابوعودة
اسامعيل عبداجمليد توفيق عبود
اس يل بالل محمد خليل
اس يل حسام ادلين محمود حمجوب
ارشف امحد محمد رشدان
افنان مجيل حسن الفرا
اكرم محمد امحد انرص
اكرم موىس عبداجمليد حامد
امال عليان ابراهمي العويين
اماين ابراهمي سعيد عبداحلق
اماين ماهر سلامين ابوكويك
اماين انرص امني الرشفا
امري لطفي موىس عيل
امرية مصطفى محمد الغلبان
امني محمود محمد الفش
انس عبدالرمحن امحد شديد
انس فؤاد مجعة ابوانر
انس مازن ماجد اجمليد
ايفان اهياب عبداحلي ابوجالةل
ايالف سهيل محمد قشطة
اميان محمدخري موىس موىس
امين ابراهمي امحد سعد
ايناس عيل محيد حشادة
اهيم محمود توفيق طه
ابسل خادل اكمل مرشد
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ابسل معر توفيق يونس
ابسل ماهر مصطفى مصطفى
بدهللا مروان رمضان وايف
براء س نان شكري فلفل
برشى امين عبدالقادر محدان
بالل هسام عبدالكرمي شعت
بنان ايرس حامد احلس نات
بيان محمد ابراهمي عيىس
بيسان وجيه فؤاد عبدالهادي
اتةل محمد يوسف الش يخ سامل
توالي امحد هامش محيدة
تمي محمد عيل دايب
اثئر هيمث توفيق ابوواصل
جامل ادريس محمد الربعي
جامل صاحل امحد الرضوان
جامل محمد سلمي اقويدر
جنا بسام شويق عوده
جنني محمدخري موىس موىس
جود فؤاد مجعة ابوانر
حافظ عادل محمود السلطي
حسام ادلين موىس محمود اسامعيل
حسام مصطفى محمد جحري
حسن عديل سلمي ادليراوي
حسني ايسني منر املدهون
حلمية فرج محمود ابوالنيل
محدي زهري اسامعيل خليل
محزة خادل هامش السعيد
محزة عيىس مجيل شعبان
محزة محمد عامد عبدالرمحن الصغري
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محزة مصطفى امحد جحازي
محزة انهض عبدالقادر ورش اغا
خادل مخيس ديب جربوع
خادل محمد زيك ابوحصرية
خادل محمد عبدالرمحن احلليب
خادل محمود سلمي جحازي
خادل هامش عيل السعيد
خادل وس مي جنيب احلوراين
خليل محمد خليل البطة
دعاء ابراهمي محمد كريزم
دعاء ابراهمي محمود ملحم
دالل فادي عابد املرصي
دايان عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
دميا ايرس محمد العويين
رابعة نظمي مصطفى الغلبان
راوية شوكت هامش مش هتىى
راوية محمدخري موىس موىس
راب وس مي جنيب احلوراين
رجاء عبدالكرمي احلاج عبدالرمحن عيل
رغد وس مي جنيب احلوارين
رفف محمد امحد هدبة
رقية طاهر محمد عنبتاوي
راند سهيل محمد قشطة
روال صاحل محمد شاهني
روند فضل محدي عويضة
رؤى امين عبدالقادر محدان
رؤى سامر مسيح شعبان
رؤى محمد يوسف الش يخ سامل
راين ماجد محمد حشادة
راين مازن محمد رشيدي
ريتاج عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
رميا منري محمد شاهني
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رمياس عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
زكراي محمد حسن ابراهمي
زهرة سعيد عبدالقادر عامثن
زايد محمد زايد عقل
زايد محمد محمود شهاب
زينات سعد امحد الغف
زينب ابراهمي عبداحللمي نصار
زينب انفذ رزق كراجة
ساجدة امحد عبدالقادر الرقب
سارا ماجد محمد حشادة
سامل يوسف محمد الكب
سامر امحد منر الش بطي
سامر خفري زهدي محمود لولو
سامر موىس مجيل ابوهواش
سايم ابراهمي سعيد عبداحلق
سايم مسري محمد ابراهمي
سامية هامش رشاد احلسيين
سعيد امحد سعيد الش يخ خادل
سعيد عيل انيف عدوان
سالم غازي محمد حسويل
سلمى عامد عدانن عليان
سلمي محمد سلمي الس يد
سامهر فتحي سعيد ابوظاهر
مسر انور محمد شاهني
مسر عبدالكرمي محمد جراده
مسر محمد حشادة درويش
س ناء محمود فالح سالمة
س ناء هاين عطية يونس
س ندس امحد عبدالقادر الرقب
سها عبداملاجد موىس ابوشعبان
سوزان فيصل سعيد عنبويس
س يف اايد شعبان عبدالغفور
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شادي معني عبد ربه مش هتىى
شاويش فايز عبد برقجي
رشوق حسن محمود ابوالعنني
مشم محمدخري موىس موىس
شوق حسن سالمة ابوش نار
ش اميء هجاد عيل احلليب
ش اميء عبدامحليد محمد العويين
صابراهمي حسن حسني ابومحيد
صابرين بشري عيل عواودة
صائب مخيس امحد القدوة
خصر نبيل سلامين الشايم
صهيب امحد يوسف الطويل
ضياء يوسف حافظ السقا
طارق قيص طارق الغول
طارق يوسف امحد غريري
عادل معر جامل السويريك
عائدة فوزي اسامعيل زمغوت
عايدة محمد زايد عقل
عبداحللمي محمود عبداحللمي اجلعيدي
عبدالرمحن ابراهمي انيف محمد
عبدالرمحن امين وليد صاحل
عبدالرمحن حلمي عبدالرمحن الفرا
عبدالرمحن خادل محمد احلنفي
عبدالرمحن عيىس مجيل شعبان
عبدالرمحن فتحي عبدهللا انيج
عبدالرمحن محمد عامد عبدالرمحن الصغري
عبدالرمحن محمد جناح عبدالسالم
عبدالرؤوف وليد عبدالرؤوف ابوخادل
عبدالسالم امحد عودة ابوعاذرة
عبدالعزيز خادل زايد ابوثراي
عبدالعزيز محمد عبدالهادي عبد حنينو
عبدهللا انور محمود حامد
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عبدهللا محمد عبدهللا محد
عبدهللا محمد جناح عبدالسالم
عبةل جامل امحد الغزايل
عبري مصطفى امحد عيل
عدانن مصطفى شاكر الغزي
عدي محمود صاحل مفلح
عصام سلامين محمد غزال
عالءادلين امحد سعيد محمد
عيل ابراهمي محمود عبد حنينو
عيل كامل حامد ابوعون
عيل يوسف محمود محيد
عامد عدانن حسن عليان
عامر اكيد محمد رابح
عامر محمد اسامعيل احلسان
معر بسام ابراهمي ابوعياش
معر خادل محمد احلنفي
معر عبدالرمحن حلمي الفرا
معر محمدخري موىس موىس
معر وس مي جنيب احلوراين
معران جعاج عيىس جعاج
عيىس محمد صاحل نهبان
غادة وليد رفعت ابومرزوق
غسان عيىس محمد يوسف
فاتن عبداجمليد محمد الوديةهند حيىي
عبدهللا سلامين
فراس ابراهمي محمد احلرازين
فراس رشدي فاحل عبيد
فؤاد انور امحد حافظ
فؤاد مجعة عقيالن ابوانر
فؤاد رائق واصف املايض
القسام محمد يوسف الش يخ سامل
اكظم عام محمد احلسان
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كرم امحد محدي غزال
كرم اشف هجاد عوض
كرم سلامين عيل خبيت
كرم عدانن زكراي كرمي
الان عبدالرمحن حلمي الفرا
لطفي موىس حسني عيل
ملى خادل هشام السعيد
لنا ماهر مصطفى مصطفى
لولو سعيد عبدالقادر ابوقامس
لؤي خليل يعقوب البحييص
ليال امين درويش ابوعرام
ليان امحد اسامعيل حلس
ليان سعيد عبدالقادر ابوقامس
ليان عبدالرمحن امحد شديد
لياان صادق خليل احلسيين
ليالس محمود ابراهمي محمود
ليىل محمد مخيس محمد
لينا ماهر مصطفى مصطفى
مارية محمد زايد عقل
ماكل خادل محمد احلليب
ماكل ماهر سايم احلراتين
ماهر سايم امحد احلراتين
ماهر محمد عبدالرمحن ابوراشد
جمد ابراهمي كساب رشاب
جمدي عيل عيىس وهبة
محمد املنعم مصطفى دلول
محمد ابراهمي امحد معوض
محمد ابراهمي محمد عزام
محمد امحد ابراهمي اسعيد
محمد امحد سلمي السعدي
محمد امحد عبدهللا عزمية
محمد امحد مرزق زعرب
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محمد اسامعيل وهيب النجار
محمد جامل درويش فطاير
محمد مجيل محمد عياش
محمد حسن محمد عبداللطيف
محمد خادل هامش السعيد
محمد خليل صبحي السقا
محمد خري سلامين امحد امحد
محمد زايد محمد عقل
محمد سائد خفري زهدي لولو
محمد سعدو حسن ابوحس نني
محمد سعود محمود الكوىس
محمد س يف ادلين مصطفى كتانة
محمد صاحل خليل ابوعيشة
محمد صالح حامد شطاره
محمد عادل عبد الشاعر
محمد عبدالرمحن حلمي الفرا
محمد عبدالرزاق محمود امحد
محمد عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
محمد عبدهللا محمد عودة
محمد عبدالوهاب محمد عبايس
محمد عطية ابراهمي خليل
محمد عامد عبدالرمحن توفيق الصغري
محمد عامد عبدالوهاب النجار
محمد عوين حسني بطيخ
محمد فتحي امحد مسمل
محمد فيصل سعيد عنبويس
محمد محمد صادق عطية خليفة
محمد محمد نرص العايدي
محمد مروان محمد متمي
محمد مصطفى امحد عقيل
محمد مصطفى حسن اهلمص
محمد منري رمضان الاغا

القــنــصـليـة العـامـة
لــدولـــة فــلـسـطـين
إســـطــنـبــول
محمد منري محمد شاهني
محمد موىس العبد نصار
محمد جناح سعيد عبدالسالم
محمد وائل صالح العالول
محمداملهدي محيد امحد حسني
محمدعيل وليد امحد محزة
محمدعامر عدانن امحد الصفوري
محمود تفيق حسن الكيايل
محمود حسن امحد اللوح
محمود رشدي سامل عبيد
محمود مروان محمود نصار
مرح مسري ابراهمي ابورمحة
مروة عبدالسالم محمود كرمي
مرمي امين عبدالقادر محدان
مرمي خادل هامش السعيد
مرمي سعيد عبدالقادر ابوقامس
مرمي عبدالكرمي محدي الوايل
مرمي معران عبدالهادي ابوحسني
مكل سعيد عبدالقادر ابوقامس
ممدوح امحد ممدوح النويةل
مىن نرصادلين محمد ابوس يدو
منري محمد سلامين شاهني
همند امين ابراهمي عبدالباري
همند رزق محمد سلمي
مودة محمد جناح عبدالسالم
موىس حسن موىس البيوك
مؤمن سامح غازي الغف
مؤيد وليد محمد صاحل
ميار منري محمد شاهني
ميساء امحد عبد جمذوب
ميرس خليل سلامين سلطاين
انيف محمد انيف مصلح
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جنوى محدي خليل البطة
ندى امين عبدالقادر محدان
نرسين عيل عبداجمليد احلوارين
نرسين يوسف حسن العمر
نس مي وليد عبد البيمت
نضال فايز ديب رحييب
هنا عبدهللا خليل محودة
هنيل صبحي محمد جفو
نور امحد يوسف الطويل
نور خادل هامش السعيد
نور عصام مخيس الشطيل
نور عامر فهمي قدحي
نور منري محمد شاهني
نورادلين محمد ابراهمي حاج امحد
هاين سعيد شهاب الشهايب
هبة اسامعيل فريد ابراهمي
هبة هللا ابراهمي محمود ملحم
هبة تريك امحد خادل
هبة حامت فهد عبدالفتاح
هبة فوزي دايب دابب
هداية ابراهمي اكمل ابوفايد
هدى سائد محمد ابوس يدو
هند ابراهمي محمود جادهللا
هند معني اكمل ابوقبع
هيام جابر محمد دواس
وائل عيل قامس اخلطيب
وائل محمد مسري عيل
وداد ماهر محمود حبوب
والء اسد توفيق دايب
وليد خادل خرض ابوشعبان
وليد عيل طاهر طاهر
وليد محمد غامن املرصي
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ايرا عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
ايرا عبيده جمدي ابوعومير
ايرا ماهر مصطفى مصطفى
ايرا منري محمد شاهني
ايرس سامح غازي الغف
ايرس عبدالفتاح عبدالعزيز كراجة
ايرس عيل عيل دحالن
ايرس عامد جارس ابوالاكس
ايمن اسامة امحد اخللييل
ير عيىس موىس ابوزايد
الامين محمد يوسف الش يخ سامل
الني امحد اسامعيل حلس
يوسف رشيف سامل قنديل
يوسف عبدالرمحن حلمي الفرا
يوسف محمد ابراهمي الزينايت
يوسف محمد عبدهللا محد
يوسف محمود محمد صاحل

