
الرقم االنتخابي اسم الناخب تسلسل 

70000000003377ابراهيم حسن احمد بن حسن1

70000000037743ابراهيم زايد محمد احمادى2

70000000027124ابراهيم سالم ابراهيم اشنيبه3

70000000002206ابراهيم صالح ابراهيم المجرش4

70000000009936ابراهيم علي ابراهيم كشالف5

70000000014427ابراهيم علي عبدالسالم اشويبه6

70000000024073ابراهيم محمد المبروك بن على7

70000000006153ابراهيم محمد رجب الشريف8

70000000004388ابراهيم محمد على بن نور9

70000000038223ابراهيم محمد علي امبيوة10

70000000021668ابوبكر ابراهيم مفتاح اكريمه11

70000000037035ابوبكر جمعه المبروك الجحاوى12

70000000016685ابوبكر سالم عبدالنبى اوليطى13

70000000035249ابوبكر عبدهللا زيدان دورار14

70000000035467ابوبكر محمد عياد بشينه15

70000000013609احمد بلعيد سعد مختار16

70000000025461احمد حسين الفيتورى الزرقانى17

70000000003331احمد حمودة عبد السالم الفرد18

70000000010767احمد رمضان على الشكرى19

70000000006897احمد شعبان محمد مجبر20

70000000025610احمد عبدالسالم محمد بشاره21

70000000038576احمد على عثمان الحوات22

70000000021568احمد علي محمد بن عبدالسالم23

70000000018134احمد محمد ابراهيم التومي24

70000000024686احمد محمد امحمد العجيل25

70000000010526احمد محمد سليمان التومى26

70000000008842احمد محمود بشير بن رابحه27

70000000026813احمد مصطفى محمد بن جمعه28

70000000029519احمد معمر فرج برفاد29

70000000023917احميده منصور حميده الشلبى30

70000000023896اديب مصطفى البشير الربيعى31

70000000018892اسامه ابراهيم سالم ابو راوي32

70000000007877اسامه جمعة فرج السـاكت33

70000000021404اسامه عبدالحفيظ مفتاح عبدالسالم34

70000000009498اسامه عبدهللا سالم التركى35

اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية

        اللجنة الفرعية النتخاب المجلس البلدي لبلدية الخمس  

سجل الناخبين المبدئي 

(42007)الوحدة العربية               رقم المركز  / مركز اقتراع 

1/16



الرقم االنتخابي اسم الناخب تسلسل 

اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية

        اللجنة الفرعية النتخاب المجلس البلدي لبلدية الخمس  

سجل الناخبين المبدئي 

(42007)الوحدة العربية               رقم المركز  / مركز اقتراع 

70000000002284اسامه محمد على حيدر36

70000000029672اسامه محمد ميالد عطيوه37

70000000020537اسماعيل محمد على المغيربى38

70000000021013اشرف جبريل مفتاح ابوغفه39

70000000002557اكرم جبريل مفتاح ابوغفه40

70000000021315البشير محمد صالح ابوعروه41

70000000015981الحسن رمضان عبدالسالم ابوشريده42

70000000021901الدوكالي عبدالسالم رمضان بشة43

70000000035732الزوام محمد على شخطور44

70000000036394السنوسى فرج زايد لحيو45

70000000022568الصديق أحمد الصادق بوحشانه46

70000000030879الصديق مسعود محمد الغريانى47

70000000000260الفرجاني مفتاح محمد الدلع48

70000000018997المبروك جمعه المبروك بليحه49

70000000037659المصطفى مصطفى علي الجزيري50

70000000009956المعتصم باهلل سليمان محمد باعور51

70000000020529المنتصر نصر عبداللطيف القرمادي52

70000000010622المهدى امحمد عبدالسالم بن زايد53

70000000016575الهادى امحمد عبدالسالم زومه54

70000000022294امحمد ابراهيم عبدالسالم القائد55

70000000021755امحمد ابراهيم محمد الفيل56

70000000019796امحمد محمد امحمد التريكى57

70000000002483امين على احمد بالنور58

70000000010839انس زايد محمد احمادى59

70000000017857انس سالم مفتاح عبدالسالم60

70000000027239انس عبدالرزاق رمضان القعباجي61

70000000005675انس محمد امحمد خليل62

70000000021655انور عمر على الجزيرى63

70000000015952انيس مصطفى محمد شويبه64

70000000032414ايمن محمد عياد بشينه65

70000000019664ايمن مفتاح رمضان ابوجريده66

70000000036367ايهاب مسعود عمر الجالي67

70000000032569ايوب سالم ابراهيم اشنيبه68

70000000005406ايوب محمد رجب الشريف69

70000000022107أبالقاسم سالم عبد هللا زريق70
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70000000034141باسم عيد محمد الزوام71

70000000038475بشير خليل بشير بن خليل72

70000000034209بشير سالم محمد عصمان73

70000000004532بشير عبدالرحمن بشير جرود74

70000000035168بشير على ابراهيم الزليطنى75

70000000013676جمال عبدالسالم على الطوير76

70000000027248جمعه سالم عبدالسالم الفرجانى77

70000000019922حاتم بالقاسم على بن جمعه78

70000000004374حاتم صالح مفتاح بالنور79

70000000022101حامد زايد محمد ابوعمود80

70000000007045حامد عوض رمضان مسعود81

70000000017148حسام بالقاسم على بن جمعه82

70000000017687حسن عبدالمجيد مسعود السيوى83

70000000016202حسنى مختار عثمان الطوير84

70000000021482حسين ابراهيم مفتاح اكريمه85

70000000007723حسين سالم على االطرش86

70000000001588حسين شمس الدين حسين بالحاج87

70000000000490حسين عبدالرحمن عبدالوهاب الصغير88

70000000022159حسين على سليمان الشطيح89

70000000006848حسين على صالح كرماد90

70000000007114حسين مصطفى عبدالسالم الجحاوى91

70000000004939حمزه الهادى على الزليطنى92

70000000035458حمزه محمد عياد بشينه93

70000000007366حمزه مصطفى عبدالسالم الجحاوى94

70000000011400خالد بلعيد محمد الشف95

70000000027103خالد حسين احمد ابوصيده96

70000000036333خالد سالم عبد السالم الهشك97

70000000024727خالد صالح محمد البشت98

70000000036564خالد فرج محمد شنيب99

70000000009261خالد محمد اعبيده االطرش100

70000000033421خالد محمد سليمان التومى101

70000000019083خالد مصطفى ابراهيم المجرش102

70000000024739خليفه ابوبكر صالح الكيالني103

70000000006021خليفه عادل خليفه قريطيع104

70000000005914خيرى صالح خليفه دياب105
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70000000007106خيرى صالح فرج الحيو106

70000000011325خيرى علي رمضان الجميل107

70000000020780ربيع ابوالعيد مختار كشروف108

70000000022137رجب الهادى رجب بحور109

70000000007248رضاء عوض رمضان مسعود110

70000000025191رمضان ابراهيم مفتاح اوليطى111

70000000021058رمضان امحمد خليفه الشريرى112

70000000032851رمضان سالم ابراهيم كريمه113

70000000007718رمضان عوض رمضان مسعود114

70000000004987رمضان مسعود على الميشات115

70000000016623رواد رمضان محمد الجد116

70000000016974زايد محمد على احمادى117

70000000037752زكريا حسين الفيتورى الزرقانى118

70000000019617زكرياء ابراهيم احمد بالنور119

70000000031604سالم صالح خليفه دياب120

70000000020419سالم عبدالوهاب ابراهيم السيلينى121

70000000031174سالم على محمد قريطيع122

70000000008456سالم محمد عمر التومى123

70000000021314سراج جمعه احمد حويجات124

70000000008523سراج عبدهللا الفيتورى أسحيم125

70000000001815سعد بلعيد ضو ابوفارس126

70000000013337سعد حمودة عبد السالم الفرد127

70000000015907سعيد على امحمد ابوشريده128

70000000008355سليمان محمد امحمد باعور129

70000000001230سليمان محمد سليمان التومى130

70000000008367سمير محى الدين اسماعيل بالنور131

70000000012903سند صالح جمعه األشهب132

70000000009093شادى الالفى محمد بن مسعود133

70000000022346شعبان جمال شعبان المسالتى134

70000000013193صابر عبدالفتاح محمد حسن135

70000000031902صالح رجب صالح البشت136

70000000033911صالح على مختار البلعزى137

70000000033616صالح فرج عمر الحامدى138

70000000020067صالح محمد صالح ابوعروه139

70000000012891صالح محمد ميالد هالش140
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70000000004507صالح مختار بشير المنكاش141

70000000013214صالح الدين احمد مفتاح امشيرى142

70000000035736صالح الدين حسين بن ناجي سنان143

70000000008537صالح الدين محمد ابوفارس ابوعائشه144

70000000030463صالح امحمد على البكوش145

70000000035891صالح بشير سالمه الفرجانى146

70000000000460ضياء الدين محمد امحمد خليل147

70000000016029طارق سعد مصطفي امبارك148

70000000009655طه حسين عبدالسالم بن جمعه149

70000000017450طه سالم فرج الساكت150

70000000024008عادل اسماعيل محمد المغيربى151

70000000016035عادل امحمد عبدالسالم زومه152

70000000028291عادل عبدالسالم محمد بشاره153

70000000021005عادل محمد صالح الحاجة154

70000000006008عاطف رمضان مسعود الميشات155

70000000034206عاطف عبدالسالم محمد بشاره156

70000000003235عاطف مختار عبدهللا مرزوق157

70000000005222عبدالباسط محمد خليفه الترهوني158

70000000023770عبدالحكيم فرج محمد شنيب159

70000000010890عبدالحميد محمد امحمد خليل160

70000000008412عبدالحميد محمد عمر التومى161

70000000024922عبدالرحمن اسماعيل محمد المغيربى162

70000000022455عبدالرحمن المعطى محمد العجيل163

70000000003336عبدالرحمن بشير محمد جرود164

70000000010764عبدالرحمن بلعيد سعد مختار165

70000000038371عبدالرحمن سالم ميالد اعطيوه166

70000000035262عبدالرحمن عبدهللا مفتاح عقيل167

70000000022553عبدالرحمن فرج سالم بن غريان168

70000000007079عبدالرحمن محمد احمد ابوبكر169

70000000036565عبدالرزاق سالم عبداللطيف الربيقى170

70000000022287عبدالروؤف محمد صالح العكارى171

70000000004536عبدالرؤوف ابراهيم محمد بن نور172

70000000004013عبدالرؤوف عاشور عمران الوحيشى173

70000000013173عبدالرؤوف محمد عبدالسالم البوالطى174

70000000002973عبدالرؤوف مختار عبدهللا مرزوق175
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70000000026473عبدالرؤوف ميالد سعد االعوج176

70000000003555عبدالسالم العمارى سالم قروده177

70000000021533عبدالسالم بشير عبدالسالم عليوان178

70000000021320عبدالسالم حسن على الشريف179

70000000010437عبدالسالم حسين عبدالسالم بن جمعه180

70000000020718عبدالسالم خيرى بشير عقيله181

70000000011800عبدالسالم على ابراهيم الطوير182

70000000014329عبدالسالم على عبدالسالم اشويبه183

70000000013423عبدالسالم محمد جمعه الصادق184

70000000035577عبدالسالم محمد عبد السالم الكيالنى185

70000000000574عبدالسالم محمد عبدالسالم التائبيه186

70000000011640عبدالسالم مصطفى عبدالسالم الجحاوى187

70000000011173عبدالسالم مصطفى عبدالسالم الكريوى188

70000000020208عبدالسالم مصطفى عبدالسالم بحور189

70000000038672عبدالعاطى امحمد سالم اسحيم190

70000000008473عبدالعاطى سالم محمد التومى191

70000000003138عبدالعزيز فرج ابراهيم التومي192

70000000025719عبدالعزيز مصطفى امحمد الشريف193

70000000004802عبدالعزيز مفتاح محمد االزيرق194

70000000001058عبدالعظيم محمد عبدالعظيم القاضى195

70000000009451عبدالقادر امحمد خليفه الشريرى196

70000000035678عبدالقادر محمد عياد بشينه197

70000000035609عبداللطيف عبدالحميد سالم بريرش198

70000000023017عبدهللا عبداللطيف حسن داقو199

70000000031290عبدهللا فرج على ابوظهير200

70000000022361عبدهللا محمد عبدهللا الزرقاني201

70000000015869عبدهللا مصطفى عبدالسالم الكريوى202

70000000014944عبدالمالك نورى محمد اجويلى203

70000000027365عبدالمحسن محمد صالح ضويله204

70000000013415عبدالمطلب مختار عبدالوهاب الدزيرى205

70000000005002عبدالمعز مصطفى مختار الشريف206

70000000035869عبدالمعين بشير سالمه الفرجانى207

70000000012838عبدالمنعم عبدالسالم على الطوير208

70000000037382عبدالناصر ابوالقاسم على طالب209

70000000003851عبدالناصر صالح ابراهيم المجرش210
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70000000004519عبدالهادى محمد الهادى بحور211

70000000001119عثمان جمال محمد بحور212

70000000010475عدنان احمد مفتاح امشيرى213

70000000008415عز الدين رمضان على الشكرى214

70000000016410عزالدين محمد ميالد التمالى215

70000000012300عصام احمد مفتاح امشيرى216

70000000025927عصام عبدالسالم على العريفى217

70000000038330عالء احمد ميالد ودان218

70000000027065على ابراهيم عثمان كشالف219

70000000005892على احمد االمين بالنور220

70000000017126على التومى سالم الدباح221

70000000014486على الحطاب علي محمد222

70000000023096على الزروق على بن حامد223

70000000021592على الفيتورى محمد ادريع224

70000000001059على بشير على الزليطنى225

70000000021845على جمعه الفيتورى ابوزيد226

70000000026968على حسين محمد السيلينى227

70000000035537على سالمة مختار الفرجانى228

70000000004920على عاشور عمران الوحيشى229

70000000004664على عبد السالم امحمد الوهاب230

70000000003097على عبدالحكيم على منصور231

70000000032142على عبدالسالم احمد الحويج232

70000000015141على عبدالسالم سالم اشويبه233

70000000011570على عبدالسالم على الطوير234

70000000008021على عوض رمضان مسعود235

70000000037662على فرج على عبدالصادق236

70000000032607على محمد على سينان237

70000000035252على مفتاح محمد الحاجه238

70000000002503على هشام عبدالسالم سنان239

70000000018701على يوسف على السيوى240

70000000022358عماد ابراهيم على سواوه241

70000000013454عماد ابراهيم محمد التاجورى242

70000000011017عماد علي بشير الزالط243

70000000005538عماد فرج امحمد يونس244

70000000017402عمر احمد عبدهللا القلعى245

7/16



الرقم االنتخابي اسم الناخب تسلسل 

اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية

        اللجنة الفرعية النتخاب المجلس البلدي لبلدية الخمس  

سجل الناخبين المبدئي 

(42007)الوحدة العربية               رقم المركز  / مركز اقتراع 

70000000006534عمر محمود عبدالسالم احموده246

70000000025200عمران على عمران حامد247

70000000018432عياد على محمد الجحاوى248

70000000018394فتحى سالم عبدالسالم الهشك249

70000000036293فتحى عبدالسالم محمد الحمرونى250

70000000009358فتحى محمد اعبيده االطرش251

70000000013416فتحى محمد الفيتورى جماعات252

70000000035448فراس مفتاح محمد الزائدى253

70000000029198فرج احمد فرج بريدان254

70000000015186فرج محمد عبدهللا الحر255

70000000008116فرج مصباح محمد الربيعى256

70000000001372فوزى محمد على عقيل257

70000000012715فوزى محمد عياد بشينه258

70000000011672قدرى جمال رمضان برفاد259

70000000008273كمال عبدهللا ميالد المجرش260

70000000022174ماجد على صالح فرهود261

70000000021057مازن جمال امحمد عطيه262

70000000006838مجدى سالم عبدالسالم الهشك263

70000000013479مجدى عبدالسالم على الطوير264

70000000022393محسن عبدالسالم عمران الوحيشى265

70000000038184محمد الحسين محمد عبدالرحمن266

70000000026802محمد الرفاعي خليل التريكي267

70000000005269محمد الهادى رجب بحور268

70000000019572محمد امحمد حسين التريكى269

70000000022188محمد أحمد معتوق القعو270

70000000033303محمد بشير على الزليطنى271

70000000033328محمد بلعيد محمد الحوات272

70000000022324محمد بيونى على المريض273

70000000024106محمد جمال رمضان برفاد274

70000000008170محمد حسن بن ناجى سنان275

70000000009661محمد حسين عبدالسالم بن جمعه276

70000000035815محمد حسين عبدالكريم الشلبى277

70000000025792محمد حسين محمد ابوزقيه278

70000000010204محمد خالد الصادق قمر279

70000000021724محمد خالد محمد المجرش280
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70000000009628محمد خميس سالم الزنبرى281

70000000027160محمد صالح جمعه األشهب282

70000000008852محمد عبدالباسط محمد الترهوني283

70000000034154محمد عبدالحكيم على المرخيه284

70000000015406محمد عبدالحميد رجب الشوشان285

70000000029597محمد عبدالسالم ابراهيم الصغير286

70000000037601محمد عبدالسالم ابراهيم العيسوق287

70000000017147محمد عبدالسالم امحمد البوالطى288

70000000035290محمد عبدالسالم عمران الوحيشى289

70000000021622محمد عبدالقادر حسين بالحاج290

70000000029557محمد عبدالمطلب منصور زم291

70000000023126محمد على ابراهيم الطوير292

70000000020358محمد على الهادى الحنش293

70000000038075محمد على سالم الشف294

70000000014371محمد على عبدالسالم اشويبه295

70000000001279محمد على محمد التريكى296

70000000035540محمد على محمد الحصان297

70000000038591محمد على محمد الحمرونى298

70000000007700محمد عوض رمضان مسعود299

70000000022319محمد فتحى محمد الشريف300

70000000003961محمد فرج امحمد يونس301

70000000022401محمد فرج محمد الحر302

70000000012553محمد فوزى محمد عقيل303

70000000024120محمد محمد امحمد خليفه304

70000000034410محمد محمود على الشريف305

70000000019265محمد مصطفى عبدالسالم الكريوى306

70000000021097محمد مفتاح رمضان ابوجريده307

70000000035961محمد ميالد ابراهيم السويعدى308

70000000022077محمد ميالد ابراهيم بن دله309

70000000019940محمد ميالد جمعه الحاج زايد310

70000000025691محمد ميالد سعد االعوج311

70000000035603محمد ناجى المبروك غيث312

70000000009290محمد نجم الدين محمد االطرش313

70000000014302محمد يوسف على السيوى314

70000000036386محمود جمال عمران الوحيشى315
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70000000022588محمود جمال محمد الترهونى316

70000000012290محمود سالم على جنيف317

70000000004944محمود عبدالسالم امطير بن طالب318

70000000020071محمود على محمد التريكى319

70000000004738محمود فرج امحمد يونس320

70000000017158مختار ابوالعيد مختار كشروف321

70000000014395مراجع محمد مسعود الغويج322

70000000009966مراد سليمان محمد باعور323

70000000013414مراد عبدالسالم محمد الكريوى324

70000000021903مروان مسعود معمر ادراه325

70000000008628مسعود رمضان فرج طحيمرة326

70000000012194مصطفى رمضان على الشكرى327

70000000015866مصطفى سالم عبدالسالم الهشك328

70000000007072مصطفى عبدالسالم سالم الجحاوى329

70000000022683مصطفى على حسين عصمان330

70000000014845مصطفى محمد سعد بن مسعود331

70000000011192مصطفى محمد علي اعليجه332

70000000007104مصطفى محمد عمر التومى333

70000000031185مصطفي رجب صالح البشت334

70000000007350معاد محمد معمر قاجوم335

70000000022490معاد محمد ونيس احراقه336

70000000013361معاذ محمد امحمد عامر337

70000000032963معتز ابوراوى بشير بن خليل338

70000000035275معتز مفتاح منصور جمعه339

70000000013329معمر رمضان علي الشكري340

70000000030925مفتاح ابراهيم عبدالسالم الكيالنى341

70000000037352مفتاح صالح مفتاح الحوات342

70000000033052مفتاح على محمد ابودراع343

70000000022313مفتاح على مفتاح القائد344

70000000023882مفتاح محمد احمد ابوصيده345

70000000014242ممدوح سعيد محمود الزيانى346

70000000034445مندر على سالمة الفرجانى347

70000000010974منير معتوق عبدالسالم جالل348

70000000004134مهند عبدالسالم محمد التائبيه349

70000000026208ميالد أحمد محمد جنينه350
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70000000000277ناجى حسن بن ناجى سنان351

70000000037117ناصر المضوى مفتاح سواوه352

70000000000285نجم الدين أحمد مفتاح امشيرى353

70000000021206نجيب على جمعه الساكت354

70000000016054نضال فرج سالم الجزيرى355

70000000026582نوح ناصر ونيس ابوستاله356

70000000037608نور الدين مصباح محمد الزليطنى357

70000000011147نورالدين مفتاح على الربيعى358

70000000029900نورى محمد على ميله359

70000000009224هشام ابوراوى بشير بن خليل360

70000000010338هشام عاشور عمران الوحيشى361

70000000031612هشام فرج على التركى362

70000000033564هشام محمود بشير بن رابحه363

70000000001086هيثم رمضان امحمد الفتنى364

70000000011292هيثم عاشور عمران الوحيشى365

70000000012092هيثم عبدالسالم ابراهيم الصغير366

70000000003173هيثم عبدالسالم عبدالغني الهب367

70000000021906وائل على التومى الدباح368

70000000018693وجدى على التومى الدباح369

70000000023480وسيم عبدالحكيم سالم كحيله370

70000000016102وصيف على التومى الدباح371

70000000026580وفيق رمضان محمد الحمرونى372

70000000002570وليد ادريس سالم بالنور373

70000000032996وليد بشير سالمه الفرجانى374

70000000008369وليد عاشور عمران الوحيشى375

70000000037830وليد فرج محمد الشليبيط376

70000000015315وليد محمد عبدالسالم عقيل377

70000000020857وليد مصباح احمد الدروقي378

70000000003755ياسين عبداللطيف حسن داقو379

70000000006119يحى محمد منصور الزالط380

70000000011179يوسف احمد يوسف االشهب381

70000000002768يوسف الفرجاني مفتاح الدلع382

70000000011797يوسف على ابراهيم الزليطنى383

70000000009173يوسف مسعود محمد الغريانى384

70000000030883ابتسام بشير صالح الفرجانى385

11/16



الرقم االنتخابي اسم الناخب تسلسل 

اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية

        اللجنة الفرعية النتخاب المجلس البلدي لبلدية الخمس  

سجل الناخبين المبدئي 

(42007)الوحدة العربية               رقم المركز  / مركز اقتراع 

70000000014383ابتسام محمد العمارى زمزم386

70000000023580ابتهال حسين فرج الدروقى387

70000000029924ابرار مصطفى محمد العجيلى388

70000000018675اخالص على احمد بالنور389

70000000020310اسراء احمد يوسف االشهب390

70000000014048اسراء حسن بن ناجى سنان391

70000000018504اسراء على محمد الضعيف392

70000000034518اسماء خالد عبدالوهاب الصغير393

70000000016547اسماء رمضان عبدالسالم ابوشريده394

70000000010019اسمهان الهادي ميالد عامر395

70000000020386الهام محمد مصطفى ابالعو396

70000000013544امانى فرج امحمد يونس397

70000000020625امباركه ابوالعيد امشيرى امشيرى398

70000000037677امتنان صالح على البلعزى399

70000000004264امل فرج امحمد يونس400

70000000018580امنه حسن بن ناجى سنان401

70000000036421امنه على احمد ابوغاليه402

70000000035348امنه فرج محمد البركى403

70000000009372امنه محمد اعبيده االطرش404

70000000015418امنه مصطفى بلعيد المشيخى405

70000000000568اميره صالح مفتاح بالنور406

70000000000985ايات حسن بن ناجى سنان407

70000000012894ايمان جمعه سعيد ابوشريده408

70000000000429ايمان حسن بن ناجى سنان409

70000000026952ايمان سليم مصباح ابوحجر410

70000000009271ايمان علي عمر الساحلي411

70000000003506ايمان منصور عمر شلفيط412

70000000009070ايه نورى على الشريف413

70000000018316إبتسام قريره على الشويب414

70000000022373أسماء إسماعيل محمد شوالق415

70000000020008أالء احمد يوسف االشهب416

70000000004647آلفه احمد يوسف االشهب417

70000000030673بشرى محمد محفوض شلفيط418

70000000037083تسنيم ناصر المضوى سواوه419

70000000028715جميله حسين سالم الجحاوى420
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70000000020447حسنيه عبدالمجيد مسعود السيوى421

70000000035295حليمه ابوصيدة انويجى بن دهلل422

70000000001601حليمه محمد عمر حريبش423

70000000022359حميده اسماعيل محمد شوالق424

70000000012283حنان جمعه المبروك بليحه425

70000000019231حنين رمضان عبدالسالم ابوشريده426

70000000007250حواء رمضان حسين الدالى427

70000000006916حواء محمد صالح ابوزيد428

70000000022477حواء مصطفى اسماعيل شوالق429

70000000025682حواء ميالد على القائد430

70000000008541خديجه مفتاح علي الربيعي431

70000000021562خديجه مفتاح محمد ابوشعاله432

70000000012312خديجه ميالد امحمد الديب433

70000000005276خيريه مصباح سالم قريه434

70000000022210خيريه معتوق مفتاح اطويلب435

70000000022398دعاء خالد اسماعيل شوالق436

70000000014630دنيا مصطفى عبدالسالم الجحاوى437

70000000037832رانيا محمد خليفه عويدات438

70000000009076ربيعه عثمان ابوعمود ابوعمود439

70000000004191ربيعه محمد منصور ابوعائشه440

70000000001042رجاء الهادى امحمد الخمرى441

70000000000814رقيه رجب امبارك الشف442

70000000031232رقيه مصطفى على بن زايد443

70000000013960رنا عبدالعزيز رمضان سعيد444

70000000037591رنا مفتاح سالم كحيله445

70000000007153رواسى مصطفى عبدالسالم الجحاوى446

70000000023184رويده محمد على الطوير447

70000000011162ريمه الهادى مسعود االعوج448

70000000005852زنوبه عطيه الصادق الهمالى449

70000000016103زهرة رمضان على مفتاح450

70000000006118زهره خليل مصطفى التريكى451

70000000004567زهره سالم محمود عليجه452

70000000008378زهره عبدالسالم ابراهيم التمالي453

70000000020617زهره على الهادى الحنش454

70000000011818زينب ابراهيم مفتاح اكريمه455
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70000000024016زينب اسماعيل محمد المغيربى456

70000000033704زينب محمد محفوظ شلفيط457

70000000006391سالمه اسماعيل محمد شوالق458

70000000007619سالمه مصطفى على بن سنان459

70000000019318سعاد رمضان عبدالسالم ابوشريده460

70000000019778سلسبيل محمد امحمد التريكى461

70000000012815سلسبيل محمد عبدالسالم اهويدى462

70000000012873سليمه محمد ميالد هالش463

70000000007209سميه بشير على الزليطنى464

70000000019003سميه سعيد على ابوشريده465

70000000000470سميه محمد على بالنور466

70000000003171سناء امحمد فرج النامى467

70000000011135سندس نورالدين مفتاح الربيعى468

70000000037441شدى عبدالناصر ابوالقاسم طالب469

70000000038036شهد عبدالناصر ابوالقاسم طالب470

70000000018100صالحه على الهادى الحنش471

70000000017760صباح أحمد محمد ابوبكر472

70000000006082عافيه على عبدهللا الطويل473

70000000015804عائشه ابراهيم محمد بن احمد474

70000000033829عائشه ادريس سالم بالنور475

70000000037098عائشه سالم ميالد المنتصر476

70000000036366عائشه فرج ابراهيم العائب477

70000000018247عائشه فرج محمد البركى478

70000000009324عائشه محمد امحمد بالنور479

70000000024013عائشه محمد عبدالسالم المغيربى480

70000000008643عليا احمد على شيار481

70000000021490فاطمه صالح على محمد482

70000000009328فاطمه محمد ازبيده ازبيده483

70000000026955فتحيه ابراهيم زايد غزى484

70000000021501فتحيه احمد رمضان دياب485

70000000034573فتحيه على الفيتورى بالنور486

70000000012881فتحيه محمد ميالد هالش487

70000000002605فريحه محمد على بن نور488

70000000018575فطيمه عمران عصمان عصمان489

70000000034906فوزيه على محمد التريكى490

14/16



الرقم االنتخابي اسم الناخب تسلسل 

اللجنة المركزية لالنتخابات المحلية

        اللجنة الفرعية النتخاب المجلس البلدي لبلدية الخمس  

سجل الناخبين المبدئي 

(42007)الوحدة العربية               رقم المركز  / مركز اقتراع 

70000000015926كريمه رمضان عبدالسالم ابوشريده491

70000000026348لطيفة علي عبدالسالم العائب492

70000000016002مبروكه امحمد على ابوشريده493

70000000009383مبروكه محمد اعبيده االطرش494

70000000020609مروه على الهادى الحنش495

70000000011082مروى المهدى احمد ابوكراع496

70000000006947مريم ادريس محمد ابريبش497

70000000022065مريم مصطفى اسماعيل شوالق498

70000000017815مريم مصطفى رمضان الشكرى499

70000000006318مسره محمد مختار الشاوش500

70000000014370مالك فوزى محمد عقيل501

70000000009604منتهى يوسف محمد ابوعزه502

70000000022610منى صالح محمد السيوى503

70000000021703منى على الهادى الحنش504

70000000029956منيه مصطفى عبدالسالم الجحاوى505

70000000006810موده ابراهيم محمد بن نور506

70000000011771ميمونه نجم الدين أحمد امشيرى507

70000000007843ناديه محمد امحمد ابوصيدة508

70000000038651ناديه محمد سالم المغيربى509

70000000022059ناديه محمد ميالد الشك510

70000000012699ناهد عبدالسالم السيد مفتاح511

70000000000721نجاة محمد زايد رجب512

70000000006504نجاه ابراهيم مفتاح اكريمه513

70000000035289نجاه اشتيوى سالم جمعه514

70000000014988نجاه محمد ارحومه التربى515

70000000006072نجيه امحمد محمد قريصه516

70000000023389نجيه محمد عمر الشك517

70000000001980نجيه نورى مفتاح مرجان518

70000000021456نداء مفتاح ابراهيم كريمه519

70000000016982نعيمه ابراهيم الدريه الدريه520

70000000022715نعيمه اسماعيل محمد شوالق521

70000000014380نعيمه رمضان محمد التائب522

70000000021438نهى مفتاح ابراهيم كريمه523

70000000005288نوادر محمد الهادى بحور524

70000000024801نورالهدى سليم احمد هرهور525
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70000000005922نوريه محمد على بن نور526

70000000001974نيروز عبدالمجيد يوسف السنوسى527

70000000035905هاجر فرج محمد البركى528

70000000020641هاديه على الهادى الحنش529

70000000035354هبه عبدالسالم ابراهيم الصغير530

70000000010073هناء احمد محمد الدروقي531

70000000003522هوازن فوزى محمد عقيل532

70000000007141ورده مصطفى عبدالسالم الجحاوى533

70000000020089وفاء عبدالوهاب ابراهيم السيلينى534
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