
مالرق  المراقبات االســـــم 
 )3:30-2:30)(12:30-11:30)(11-10( 01/11الثالثاء  أحمد ناهض محمود عجور 1
 )12:30-11:30)(11-10( 03/11الخمیس   أدیب محمود محمد أبو صقر 2

  )2-1)(12:30-11:30( 31/10االثنین   أسامة جبر خمیس عماد 3
 )12:30- 11:30)(11-10( 3/11الخمیس 

 )2-1)(12:30-11:30)(11-10( 01/11الثالثاء   أسماء عیسى عبدالرحیم عبدالهادي 4

  )12:30-11:30)(11-10( 27/10الخمیس  أسماء محمد شعبان أبو الجدیان 5
 )3:30-2:30( 30/10األحد 

 )2-1)(12:30- 11:30( 02/11األربعاء  آیة حماد أبو موسى  6
 )12:30-11:30)(11-10)(9:30-8:30( 03/11الخمیس   بسام أحمد رمضان الكحلوت 8
 )12:30-11:30)(11-10( 27/10الخمیس   جمانة جودت أحمد الدویك 9

  )12:30-11:30)(11-10( 27/10الخمیس  حسن خضر حسن العكر 10
  )12:30-11:30(31/10االثنین 

 )2-1) (12:30-11:30) (11-10( 31/10االثنین   حمودة محمد محمد أبو عودة 11
 )12:30-11:30)(11-10( 27/10الخمیس   خالد حسن أحمد عودة 12
 )2- 1)(12:30-11:30)(11-10( 31/10االثنین   خالد سعید محمد رضوان 13
 ) 12:30-11:30) (11-10) (9:30-8:30( 3/11الخمیس   محمد سالم النبریصخالد  14
 ) 12:30-11:30) (11-10) (9:30-8:30( 3/11الخمیس  خلیل أحمد محمود الدقران 15

  )2-1)(12:30-11:30)(11-10( 01/11الثالثاء   دعاء أحمد محمد أبو زاید 16
 



 )12:30-11:30) (11-10) (9:30-8:30( 3/11الخمیس   دعاء طالل عطا عویضة 17

  ) 12:30-11:30) (11-10( 27/10الخمیس   دیب محمد دیب البطش 18
 )2-1( 31/10االثنین 

  )2- 1) (12:30- 11:30( 02/11األربعاء  رجاء زیاد جمعة یاسین 19
   رحمة جواد إبراهیم الشاویش 20
  )12-11( 13/11األحد   رنده عبد اهللا جمعه النویري 21
 ) 12:30-11:30) (11-10( 27/10الخمیس  رهیفة عبد الفتاح علي الفرا 22
 )12:30-11:30) (11-10( 27/10الخمیس   زید نافذ زكي أبو طعیمة 23
 )12-11( 12/11السبت   سمر ریاض إسماعیل الهمص 24
  )12-11( 13/11األحد   سهام عادل أبو جامع 25
  )11-10( 29/10السبت   شیرین رشاد حمید زعرب 26

  ) 11-10( 27/10الخمیس   صفاء یوسف جمیل / حمادة الكحلوت 27
 )2-1) (12:30-11:30( 31/10االثنین 

 )12:30-11:30( )11-10( 27/10الخمیس  طارق زیاد خلیل األستاذ 28
 ) 3:30- 2:30( 01/11الثالثاء  

 )2-1) (12:30-11:30( 31/10االثنین   عامر شعبان عبدالقادر فروخ 29
 )3:30-2:30) (12:30-11:30( 03/11الخمیس   عبد السالم إبراهیم محمد الجعبري 30
 )3:30-2:30( )2-1( 01/11الثالاثاء   عبد الكریم خلیل الصالحي 31
 )3:30-2:30) (12:30-11:30( 03/11الخمیس  عدنان حسین عبد ربه عاشور 32

 )12:30-11:30) (09:30-08:30( 03/11الخمیس   عصام سعدي نبهان 33
 



  )12:30-11:30) (11-10( 03/11الخمیس   علي صالح الدین علي أبو جلهوم 34
 )12-11( 09/11األربعاء 

  )12-11( 05/11السبت   علي علي محمد أبو صفیة 35
 )11-10( 10/11الخمیس 

  )11-10( 27/10الخمیس   عماد الدین فخري عبد القادر جبر 36
 )3:30-02:30) (11-10( 29/10السبت 

 )3:30-02:30) (11-10( 29/10السبت  عید عبد القادر عید صباح 37
 )3:30-2:30) (2-1( 1/11الثالثاء  عبد ربه السمیريفتحیة أحمد  38

  )11-10( 29/10السسبت   محمد جمعة محمد القانوع 40
 )3:30-2:30)(2-1)(12:30-11:30( 30/10األحد 

 محمد عماد رشید الناجي 41
  ) 3:30-2:30( 1/11الثالثاء  

  )12-11( 12/11السبت 
 )12-11( 13/11األحد 

 ) 3:30-2:30) (2-1) (12:30- 11:30( 30/10األحد   منى محمود یوسف حلس 42
 )12:30-11:30) ( 11-10( 27/10الخمیس   میساء نبیل موسى أبو موسى 43
 )2-1) (12:30-11:30( 31/10االثنین   ناصر الدین محمد موسى البرعي 44

  ) 12-11( 05/11السبت   ناصر محمود إدریس حماد 45
 )12-11( 12/11السبت 

 )11-10( 1/11الثالثاء   نوال محمد محمود الغلبان 48

  ) 12-11( 05/11السبت   هاني سلطان رمیح الوحیدي 49
 )11-10( 10/11الخمیس 



  ) 11-10( 29/10السبت   هاني محمد إسماعیل سلیمان 50
 )11-10(  10/11الخمیس 

 )11-10(  27/10الخمیس  هبة محمد إبراهیم الصعیدي 51
 ) 11-10( 29/10السبت  

 ) 11-10(  29/10السبت   وسام یونس محمد أبو فخر 52
 )12-11( 12/11السبت 

  )11-10( 29/10السبت   وفیقة إبراهیم عبد الفتاح كالب 53
 )12-11( 05/11السبت 

  )12:30-11:30) (11-10( 27/10الخمیس  یاسر خلیل سلمان المقادمة 54
 )11-10( 29/10السبت 

  ) 11-10( 29/10السبت   نضال فضل عبد الفتاح أبو جاسر 56
 )12:30-11:30( 30/10األحد 

 )11-10( 27/10الخمیس   نادر محمد عوض المقید 57
 )11-10( 29/10السبت 

 )2-1)(12:30-11:30( 31/10االثنین   یوسف عبد اهللا حرب النجار 58
 )12:30-11:30) (11- 10) (09:30-08:30( 03/11الخمیس   علي أسعد محمود الخطیب 59
  )12:30-11:30) (11-10( 27/10الخمیس  حسام علي مصطفى العاجز 60
 )3:30-2:30) (2-1) (12:30- 11:30( 30/10األحد   تسنیم أحمد اسماعیل البحیصي 61

  )11-10( 29/10السبت   أحمد عبد المجید عوض اهللا إسماعیل 62
 )12:30-11:30( 30/10األحد 

  )11-10( 29/10السبت  عوض خلیل عوض البرس 63



 )12:30-11:30( 30/10األحد 

  )11-10( 29/10السبت  إخالص سید عبد الهادي أبو حسنة 64
  )12:30-11:30( 30/10األحد 

  )11-10( 29/10السبت   محمود محمد عوض لبد 65
 )12:30-11:30( 30/10األحد 

 ) 12:30-11:30)(11-10( 27/10الخمیس   سماح عمر أبو عودة 68

  )11-10( 29/10السبت   محمد عبد القادر زقوت 70
 )12:30-11:30( 30/10األحد 

 )3:30-2:30) (12:30-11:30( 03/11الخمیس   عالء محمد علي رباح 71

  ) 12-11( 09/11األربعاء   محمد حماد أبو صقر 72
 )11-10( 10/11الخمیس 

  )12-11( 09/11األربعاء   هدیل صابر عبد اهللا عبید 73
 )11-10( 10/11الخمیس 

  )12-11( 09/11األربعاء   شلدانحبیب سعدي  74
 )11-10( 10/11الخمیس 

  )12-11( 09/11األربعاء   إبراهیم محمد حامد الخور 75
 )11-10( 10/11الخمیس 

  )11-10( 29/10السبت   رأفت عبد اهللا عبد العزیز عیسى 76
 )12:30-11:30( 30/10األحد 

 )3:30-2:30)(11-10( 1/11الثالثاء   فخري عبد المجید إسماعیل 77

  ) 12-11( 09/11األربعاء   والء محمود عبد الهادي  قدورة 79
 )11-10( 10/11الخمیس 



 )2-1) (12:30- 11:30( 30/10األحد   مریم حلمي التلباني 80

 )3:30-2:30( 29/10السبت  شروق حمدي الدردساوي 81
 ) 3:30-2:30( 1/11الثالثاء  

 )3:30-2:30) (11-10( 1/11الثالثاء   فرج عبد الرحمن فرج أبو الحصین 82
 )3:30-2:30) (11-10( 1/11الثالثاء   خمیس محمد سعید أبو طاحون 83
 )2-1( 02/11األربعاء  نضال لطفي خلیل حمدان 84

  )11-10( 1/11الثالثاء   محمود عاشور إبراهیم عودة 85
 )12:30-11:30( 03/11الخمیس 

 )12:30-11:30) (09:30-08:30( 03/11الخمیس   أحمد سلیمان محمد أحمد 87
 )12:30-11:30( 03/11الخمیس  إیمان حسین إبراهیم ماضي 88

  )11-10( 1/11الثالثاء   شحادةوجیه إسماعیل محمد  89
 )12:30-11:30( 03/11الخمیس 

 )12:30-11:30( )11- 10) (09:30-08:30( 03/11الخمیس   مؤید إسماعیل درویش الرن 90
 )3:30-2:30) (11-10( 1/11الثالثاء  أسامة سلیمان محمد العطاونة 91

  ) 12:30-11:30( 03/11الخمیس  یاسر جالل إبراهیم الزیناتي 92
  )12-11( 12/11السبت 

  )12-11( 12/11السبت   وائل عبد المجید عبد الهادي 93
 ) 3:30-2:30) (12:30-11:30( 03/11الخمیس   وفاء یوسف أحمد نصار 94
 )12-11( 13/11األحد  صفاء ابو مصطفى 95
 )12:30-11:30) (11-10( 27/10الخمیس  خلود عبد القادر 97



  )12-11( 12/11السبت   ایاد ابو شمة 101
 )12-11( 13/11األحد 

 )12-11( 09/11األربعاء   مروة مصبح 103

  )12-11( 12/11السبت   هبة فرج اهللا 105
 )12-11( 13/11األحد 

 )12-11( 12/11السبت   سمیرة العر 106
 )12-11( 12/11السبت   دعاء ابو خدیجة 107
 )12-11( 09/11األربعاء   مدلین أبو عصر 108

  )12-11( 12/11السبت    رمضان یونس 109
 )12-11( 13/11األحد 

  )12-11( 12/11السبت    تحریر العربید 110
 )12-11( 13/11األحد 

 )12-11( 09/11األربعاء   آیة أبو لیلى 111
 


