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 رقم الجوال اسم المندوب العنوان المحافظة التاجر/اسم الشركة ةالهوي/رقم المشتغلم 
 9531167  جبالٌا. م شمال غزة عثمان/ش 563131903 1

 9612700  خان ٌونس خانٌونس ناجى محارب/ش 563132182 2

 9494012  جبالٌا شمال غزة أبناء بركة عقل/ش 563418003 3

 9600001  جبالٌا. م شمال غزة محمد عبٌد/ش 563436856 4

 9403422  جبالٌا شمال غزة نصٌف حجازي/ش 563437169 5

 9188080  بٌت الهٌا شمال غزة نضال علٌان/ ش 563438514 6

 8899797  بٌت الهٌا شمال غزة عمر رومٌة/ ش 563448158 7

 9400633  رفح رفح عمار أبو كوش/ ش 563464635 8

 8855590  ش الجالء غزة ناهض الغورانً/ ش 563465097 9

   خانٌونس خانٌونس نهرو مرزوق سمور 900887753 10

 8404040  الشٌخ رضوان غزة فاروق   إبراهٌم    الطوٌل 901831032 11

 9807329  الشجاعٌة-غزة  غزة فؤاد فاٌق حسن حلٌوة 902158453 12

   الدرج غزة حمدي جبرٌل سعٌد الجرجاوي 907505945 13

 9305389  غزة غزة ماهر توفٌق  الحتو 911470755 14
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 رقم الجوال اسم المندوب العنوان المحافظة التاجر/اسم الشركة ةالهوي/رقم المشتغلم 
   دوار حمودة شمال غزة جابر صبري الشنطً 912006178 15

   الشجاعٌة- غزة  غزة حامد سلٌم العرعٌر 912695749 16

 8866347  الشجاعٌة- غزة غزة نزار إسماعٌل  حسنٌن 917860157 17

 2870536  غزة غزة فؤاد رمضان  الجاروشة 921930236 18

 9402621  بنً سهٌال خانٌونس شعبان احمد عبد المعطً سمور 924786239 19

 8268095  بٌت الهٌا شمال غزة فاٌز مصباح محمد العطار 925869836 20

21 
  الشٌخ رضوان غزة بشٌر محمد عبد العاطى 926235557

9287062
9 

 7066339  بٌت الهٌا شمال غزة محمد إبراهٌم  فلفل 926312141 22

 9445559  الشجاعٌة-غزة  غزة محمد شحدة حلس 926317796 23

 9802052  الخط الشرقً– جبالٌا  شمال غزة عطٌة وادي 927810366 24

 9998381  دٌر البلح الوسطى فرحان محمد بشٌر 929457497 25

 9304306  جبالٌا شمال غزة حمدي عبدا هلل زقوت 930458578 26

 9529199  الشجاعٌة-غزة  غزة حكمت سلمان أبو القمبز 930835459 27

 2830394  غزة غزة جواد شعبان  الرٌفً 930985759 28

 9058361  خان ٌونس خانٌونس احمد ٌحً فضل القدرة 932486665 29
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 رقم الجوال اسم المندوب العنوان المحافظة التاجر/اسم الشركة ةالهوي/رقم المشتغلم 
 7122228  الشجاعٌة غزة خلٌل فهٌم العجلة 939873253 30

    النصٌرات الوسطى فتحً حسن ابراهٌم دروٌش  942610650 31

    خانٌونس خانٌونس ٌوسف محمود جندي القدرة 947714036 32

    خانٌونس خانٌونس حسنً عبد هللا  شحاادة 960709210 33

 8877568  بٌت الهٌا شمال غزة بسام  محمد  البراوي 963315346 34

 9881550  غزة غزة حسٌن حامد  النونو 966377731 35

 9459850  غزة غزة شركة جعفر 563132059 36

 


