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42/2/1202كشف باالسماء الشخصية الصادرة لهم شيكات في وزارة المالية لغاية تاريخ  

اسم الشخص   
 

 الرقم 

  .1 وهاد محمد سعيد جرار 

  .2 رياض محمد نسيب الخياط

  .3 فاطمة عوض حسن حجازي

  .4 زياد عوض حسن االيوب

  .5 احمد عوض حسن االيوب

  .6 ندى عوض حسن االيوب

عوض حسن االيوب هسمير  7.  

  .8 حسين عوض حسن االيوب

  .9 حسن عوض حسن االيوب

  .10 محمد عوض حسن االيوب

  .11 نوره احمد العودة حجازي 

ضمرةهيام فؤاد نور الدين   12.  

  .13 صالح محمد عبدالحميد زعتر 

  .14 محمد فايز فتحي عرفات النجار 

  .15 اميرة بنت احمد بن بن عبدالقادر عبد الجواد

  .16 ياسر حمد فنطول  الخريشة

اسعد يوسف يوسففاطمة   17.  

  .18 هيام اسعد يوسف يوسف

  .19 محمد احمد صالح الصوالحه

  .20 سميره عبدالقادر بو زيان بو عبدهللا



  .21 احمد علي حلمي ابو طبيخ

  .22 فالح عبيدات مهمل الجمعان

  .23 مالك تحسين عيسى ريحاني

  .24 لينا شفيق محمود ناجي
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  .37 احمد مطلب محمد المجالي

  .38 محمد نجيب نهار طبيشات

  .39 حسان مامون جميل الشربجي

  .40 حاتم احمد اللوزي

  .41 منى عوض الريابى

  .42 هيثم نادي حامد عودة

  .43 مهند رياض احمد جوارنه



  .44 مجد الدين ماجد مصطفى العطيات

  .45 وشاح صالح الفياض الزعبي

الشريفمعتصم مضر واصف   46.  

  .47 لؤي مضر واصف الشريف

  .48 عامر مضر واصف الشريف

  .49 منال مصطفى حكمت الحكيم

  .50 محمد مصطفى حكمت الحكيم

  .51 حكمات مصطفى حكمت الحكيم

  .52 سامر خير الدين صالح ابو الجبين

  .53 محمد رضوان عبدالقادر المساعفة

  .54 فارس خليل ابراهيم خطاطبه

  .55 كرم محمد خير خليل خطاطبة

محمد خير خليل خطاطبةروزلين   56.  

  .57 ساهر محمد خير خليل خطاطبة

  .58 محمد لبيب عبدالمجيد يحيى مرقه

  .59 زهور كامل سليم الداود
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