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برهومةعبدالقادر حسين محمد 361

برهومةعبدهللا عمر محمد 362

برهومةعبدهللا محمد عبدهللا 363

Page 14 of 30



26/11/2021سجل الهيئة العامة بتاريخ 

برهومةعصام محمد عبدهللا 364

برهومةعلي عبدالعزيز محمد 365

برهومةعماد مصطفى ذياب 366

برهومةفارس خليل مصطفى 367

برهومةفؤاد محمد عبداللطيف 368

برهومةماهر محمد عبدهللا 369

برهومةمحمد عبدالقادر حسين 370

برهومةمحمد عمر محمد 371

برهومةمحمد عبداللطيف حسن 372

برهومةمحمد صالح محمد 373

برهومةمحمد عبدهللا محمد 374

برهومةمحمد مصطفى محمد 375

برهومةمحمد خير فؤاد محمد 376

برهومةمحمود بسام محمود 377

برهومةمحمود بسام محمود 378

برهومةمصطفى عماد مصطفى ذياب379

برهومةمصطفى محمد عبداللطيف 380

برهومةمعتصم منصور محمد 381

برهومةمنصور محمد حسن 382

جحيشحمزة سامي جبر 383

جحيشسامي جبر عمر 384

جحيشسهيل سامي جبر 385

جحيشمحمد سامي جبر 386

حمادابراهيم تيسير ابراهيم 387

حماداحمد عبدالقادر حسين 388

حماداحمد عبدالهادي خميس 389
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حماداحمد رياض احمد 390

حماداحمد عطية مصطفى 391

حماداحمد جاسر علي 392

حماداحمد تيسير ابراهيم 393

حماداسماعيل احمد محمد 394

حماداشرف مصطفى عطا 395

حماداكرم محمد عطية 396

حمادامين محمد علي 397

حمادانس باسم محمد نمر398

حمادانس مصطفى احمد 399

حمادايمن صالح محمد 400

حمادباسم محمد نمر 401

حمادبسام محمد نمر 402

حمادبهاء محمد عطية 403

حمادجاسر عصام جاسر 404

حمادجمال احمد محمد 405

حمادجمال مصطفى عطا 406

حمادجمعة فارس جمعة 407

حمادجميل محمد احمد 408

حمادحسام عبدالقادر حسين 409

حمادحسام محمد نمر 410

حمادحسين عبدالقادر حسين 411

حمادحماد صالح محمد 412

حمادحماد عصام جاسر 413

حمادخالد سعيد محمد 414

حمادرائد محمد شفا حسن 415
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حمادرمزي زهدي عطية 416

حمادزهدي عطية محمد 417

حمادسمير صالح محمد 418

حمادشادي عماد يوسف 419

حمادطالل تيسير ابراهيم 420

حمادعبدهللا جمال مصطفى 421

حمادعطية مصطفى عطا 422

حمادعلي حسين ذيب 423

حمادعماد يوسف محمد 424

حمادعمرو محمود نمر 425

حمادعوني صالح محمد 426

حمادغسان محمد عطية 427

حمادفارس جمعة فارس 428

حمادفايز جمعة فارس 429

حمادفهمي احمد محمد 430

حمادكفاية محمد احمد 431

حمادمازن تيسير ابراهيم 432

حمادماهر هشام جاسر 433

حمادمحمد نجيب احمد 434

حمادمحمد صالح محمد 435

حمادمحمد عبدالقادر حسين 436

حمادمحمد محمود نمر 437

حمادمحمد عطية مصطفى 438

حمادمحمد جاسر علي 439

حمادمحمد فارس جمعة 440

حمادمحمد تيسير ابراهيم 441
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حمادمحمود عطية مصطفى 442

حمادمحمود صالح محمد 443

حمادمحمود جاسر علي 444

حمادمحمود محمد احمد 445

حمادمصطفى احمد محمد 446

حمادمصطفى عبدالقادر حسين 447

حمادموسى ايوب احمد عودة448

حمادمؤيد هشام جاسر 449

حمادنبيل يوسف محمد 450

حمادنعيم صالح حسين 451

حمادنور تيسير ابراهيم 452

حمادهشام جاسر علي 453

حمادوافي حسين ذيب 454

حمادوجدي زهدي عطية 455

حمادوسام الدين محمد نمر 456

حمادياسر محمد احمد عودة457

حموايهاب وليد ياسين 458

حمورامي وليد ياسين 459

حموعادل موسى ياسين 460

حموموسى ياسين موسى 461

حمونديم موسى ياسين موسى462

حمووليد ياسين موسى 463

حمودةعماد محمد عبدالقادر 464

حمودةفراس محمد عبدالقادر 465

خريبةثائر يونس سالمة 466

خريبةحسن سالمة محمد 467
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خريبةرامي يونس سالمة 468

خريبةعادل حسن سالمة 469

خريبةعامر حسن سالمة 470

خريبةعبدالرحمن نائل يونس سالمة471

خريبةعالء الدين حسن سالمة 472

خريبةعمر نائل يونس سالمة473

خريبةلؤي يونس سالمة 474

خريبةمحمد يونس سالمة 475

خريبةنائل يونس سالمة 476

خريبةنضال يونس سالمة 477

دردسابراهيم حسن عبدالقادر حسين478

دردساحمد تيسير عمر عبدالقادر479

دردساحمد ابراهيم حسن حسين480

دردسايمن تيسير عمر عبدالقادر481

دردستيسير عمر عبدالقادر 482

دردسخالد عمر عبدالقادر 483

دردسختام عز الدين عمر 484

دردسخولة عزالدين عمر 485

دردسعمر تيسير عمر عبدالقادر486

دردسعمران ابراهيم حسن حسين487

دردسمحمد تيسير عمر عبدالقادر488

دريعاحمد جميل عبدهللا 489

دريعانس محمد حاتم روحي علي490

دريعبيان جميل عبدهللا 491

دريعجمال جميل عبدهللا 492

دريععبدالجابر جميل عبدهللا محمود493
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دريععبدهللا محمود روحي علي494

دريععبدهللا جميل عبدهللا 495

دريععمر جميل عبدهللا 496

دريعمالك محمد حاتم روحي علي497

دريعمحمد جميل عبدهللا محمود498

دريعمحمود روحي محمد رباح علي499

دريعمصطفى جميل عبدهللا محمود500

دريعوائل جميل عبدهللا محمود501

رمضانسماح عمر مصطفى 502

رمضانفراس زهدي سليم 503

زعبوطخضر محمود عبدالفتاح 504

صالحاسماعيل محمد احمد 505

صالحسليمان ابراهيم محمد 506

صالحشادي ابراهيم محمد 507

صالحصالح ابراهيم محمد 508

صالحعدنان عودة احمد 509

صالحمحمد سليمان احمد 510

صالحمحمود عودة احمد 511

طرخانابراهيم مصطفى ابراهيم ابراهيم512

طرخاناحمد عبدالمنعم احمد محمد513

طرخاناحمد عبدالكريم شاكر 514

طرخاناحمد ابراهيم عبدهللا 515

طرخانخليل سليمان احمد محمد516

طرخانرائد عمر شاكر 517

طرخانرياض محمد احمد 518

طرخانطارق محمد احمد 519
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طرخانعبدالكريم شاكر عبدهللا 520

طرخانعبدالمنعم احمد محمد 521

طرخانعدنان ابراهيم عبدهللا 522

طرخانعالء عبدالكريم شاكر 523

طرخانعالء سليمان احمد محمد524

طرخانعالء الدين ابراهيم عبدهللا 525

طرخانعلي ابراهيم عبدهللا 526

طرخانعمر ابراهيم عبدهللا 527

طرخانعيسى ابراهيم عبدهللا 528

طرخانفؤاد محمد احمد 529

طرخانمامون مصطفى ابراهيم 530

طرخانمحمد عمر شاكر 531

طرخانمحمود محمد احمد 532

طرخانمحمود اسالم احمد محمد533

طرخانمصطفى عمر شاكر 534

طرخانمنير مصطفى ابراهيم 535

طرخاننبيل محمود حسين 536

عبد العالابراهيم خليل عطية 537

عبد العالاحمد علي سعيد 538

عبد العالاحمد سعيد علي 539

عبد العالاحمد محمد عايش 540

عبد العالاحمد عبدالقادر عايش 541

عبد العالاسامة نعمان ذياب 542

عبد العالاسماعيل ابراهيم حسن 543

عبد العالانس عبدهللا ابراهيم 544

عبد العالايمن عزيز احمد 545
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عبد العالتركي عزيز احمد 546

عبد العالجمعة رمضان ذياب 547

عبد العالخالد عيسى جمعة 548

عبد العالخالد احمد عبداللطيف 549

عبد العالخالد خليل عطية 550

عبد العالخليل عطية حسن 551

عبد العالراجي محمد عزت 552

عبد العالرامي محمد عزت 553

عبد العالرائد خليل عطية 554

عبد العالرائد نعمان ذياب 555

عبد العالرياض محمد عزت شحادة556

عبد العالزكريا عيسى جمعة 557

عبد العالزياد محمد احمد 558

عبد العالسامي صالح احمد 559

عبد العالسمير محمد عايش 560

عبد العالعادل علي جبريل احمد561

عبد العالعبدالرحمن عزيز احمد 562

عبد العالعبدالفتاح رمضان ذياب 563

عبد العالعبدهللا ابراهيم حسن 564

عبد العالعثمان عزيز احمد 565

عبد العالعالء حسن ابراهيم 566

عبد العالعالء الدين موسى نعمان 567

عبد العالعلي عايش عبدالقادر 568

عبد العالعيسى زكريا جمعة 569

عبد العاللؤي عبدالفتاح رمضان 570

عبد العالماهر نعمان ذياب 571
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عبد العالمحمد عزت شحادة 572

عبد العالمحمد سعد شحادة 573

عبد العالمحمد عبدالقادر عايش 574

عبد العالمحمد عيسى جمعة 575

عبد العالمحمد عبدهللا ابراهيم 576

عبد العالنبيل محمد عايش عبدالقادر577

عبد العالنضال عيسى جمعة 578

عبد العالهيثم صالح احمد رشيد579

عبد العالوائل نعمان ذياب 580

عبد العالوليد موسى جمعة محمد581

عبد العاليزن زكريا عيسى 582

عبد العاليوسف عبدهللا ابراهيم حسن583

عبد العالمصطفى نعمان ذياب 584

عبدالرحيماحمد خالد هاشم محمد585

عبدالرحيماياد عباس هاشم 586

عبدالرحيمبشار عدنان حسين عبدالمجيد587

عبدالرحيمجمال حسين عبدالمجيد عليان588

عبدالرحيمرياض محمد عليان عليان589

عبدالرحيمزياد هاشم محمد 590

عبدالرحيمطارق خالد هاشم محمد591

عبدالرحيمعباس هاشم محمد 592

عبدالرحيمعبدالرحيم محمد عليان 593

عبدالرحيمعدنان حسين عبدالمجيد 594

عبدالرحيمعالء الدين عباس هاشم 595

عبدالرحيممعاذ عباس هاشم 596

عبدالرحيمنبيل محمد عليان 597
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عبدالرحيمهاشم خالد هاشم محمد598

عثمانابراهيم عمر علي 599

عثماناحمد بالل احمد احمد600

عثماناسامة سعادة عثمان 601

عثماناشرف عبدهللا سعيد احمد602

عثماناكرم عمر سعيد احمد603

عثمانامين جاهد سعادة احمد604

عثمانانس بالل احمد احمد605

عثمانبالل احمد سعيد احمد606

عثمانتيسير احمد سعيد احمد607

عثمانجالل ابراهيم جاهد احمد608

عثمانجمال عبدالقادر سعادة احمد609

عثمانجمعة احمد سعيد 610

عثمانجهاد عبدهللا سعيد 611

عثمانحسن محمد احمد 612

عثمانخالد عثمان سعادة احمد613

عثمانربيع محمد سعيد 614

عثمانزياد محمد سعيد 615

عثمانزيد زياد محمد 616

عثمانسعادة عثمان سعادة 617

عثمانضيف هللا زياد محمد 618

عثمانعبدالقادر جمال عبدالقادر احمد619

عثمانعبدهللا عمر سعيد احمد620

عثمانعفيف سالم احمد 621

عثمانغالب موسى سعادة 622

عثمانلؤي سعادة عثمان احمد623

Page 24 of 30



26/11/2021سجل الهيئة العامة بتاريخ 

عثمانمحمد موسى سعادة 624

عثمانمحمد جمعة احمد احمد625

عثمانمحمد عثمان سعادة احمد626

عثمانمحمد جاهد سعادة احمد627

عثمانمحمد عمر سعيد احمد628

عثمانمحمد محمد سعيد 629

عثمانمحمد سعادة عثمان احمد630

عثمانمحمد عمش حسن محمد 631

عثمانمحمد مجاهد ابراهيم جاهد احمد632

عثمانمنصور احمد سعيد احمد633

عثمانمهند محمد محمد سعيد634

عثماننصر محمد سعيد 635

عثمانهاني وجيه سعادة احمد636

عثمانوسام عمر سعيد 637

عثمانوليد محمد احمد احمد638

عمارةاحمد عليان محمود 639

عمارةجمعة موسى محمد 640

عودةابراهيم محمد احمد 641

عودةاحمد ايوب احمد 642

عودةاعتماد يعقوب احمد 643

عودةامال يعقوب احمد 644

عودةامل يعقوب احمد 645

عودةانس مصطفى يعقوب 646

عودةحسام موسى ايوب 647

عودةحمزة يوسف ايوب 648

عودةخولة ايوب احمد 649
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عودةسعاد يعقوب احمد 650

عودةطارق مصطفى يعقوب 651

عودةعادل ايوب احمد 652

عودةعامر محمد احمد 653

عودةعامر عماد يعقوب 654

عودةعماد يعقوب احمد 655

عودةعمر عماد يعقوب 656

عودةعمير عماد يعقوب 657

عودةمحمد ايوب احمد 658

عودةمحمد احمد مصطفى 659

عودةمحمود ايوب احمد 660

عودةمريم ايوب احمد 661

عودةمصطفى يعقوب احمد 662

عودةيوسف ايوب احمد 663

محمود عليجمال احمد محمد رباح664

نجماحمد عبدالمعطي عبدالحفيظ 665

نجماحمد سعيد احمد 666

نجمجميل محمد محمد 667

نجمحسن محمد محمد 668

نجمحمدي موسى خميس 669

نجمحمزة موسى خميس 670

نجمرامي محمد سعيد 671

نجمرائد كمال سعيد 672

نجمسعيد نجم سعيد 673

نجمعز الدين حسن محمد 674

نجمعلي محمود محمد 675
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نجمفادي نجم سعيد 676

نجمكمال سعيد احمد 677

نجممحمد موسى خميس 678

نجممحمد عبدالمعطي عبدالحفيظ 679

نجمموسى خميس محمد 680

نجمنجم سعيد محمد 681

نوفلابراهيم يوسف عثمان 682

نوفلاحمد وجيه عبداللطيف 683

نوفلاحمد هاشم مصطفى 684

نوفلاحمد محمد محمود 685

نوفلاحمد محمود محمد 686

نوفلاحمد رائد عزمي 687

نوفلاحمد موسى شحادة 688

نوفلاحمد جمال عبداللطيف 689

نوفلايات خليل شحادة 690

نوفلاياس يوسف شحادة 691

نوفلايمن هاشم مصطفى 692

نوفلايهم محمد عزمي 693

نوفلإبراهيم محمود محمد 694

نوفلباسل سليمان محمد 695

نوفلبشار هاني محمد 696

نوفلبالل محمد مصطفى 697

نوفلتهاني هاشم مصطفى 698

نوفلجعفر محمود محمد 699

نوفلحسين تيسير ابراهيم 700

نوفلحمزة خالد محمد 701
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نوفلخالد محمد محمود 702

نوفلخليل شحادة عمر 703

نوفلخولة محمد محمود 704

نوفلرائد عزمي محمد 705

نوفلرائدة مصطفى هاشم 706

نوفلربى وائل عزمي 707

نوفلربيع شوكت عبداللطيف 708

نوفلزياد محمد مصطفى 709

نوفلزيد هالل محمد 710

نوفلسارة احمد محمد 711

نوفلسليمان محمد محمود 712

نوفلسميح عزمي محمد 713

نوفلصالح عزمي محمد 714

نوفلعبداللطيف عزمي محمد 715

نوفلعبداللطيف عدنان عبداللطيف 716

نوفلعبدهللا خليل شحادة 717

نوفلعبدهللا هاني محمد 718

نوفلعبدالمعطي شوكت عبداللطيف 719

نوفلعدنان عبداللطيف محمود 720

نوفلعالء وجيه عبداللطيف 721

نوفلعالء يوسف شحادة 722

نوفلعالء الدين محمود محمد 723

نوفلعلي هالل محمد 724

نوفلعماد محمد مصطفى 725

نوفلعمر احمد محمد 726

نوفلعمر محمد شحادة 727
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نوفلفيصل محمد ناصر عبداللطيف 728

نوفلقصي سليمان محمد 729

نوفلمازن هاني محمد 730

نوفلمايا محمد عزمي 731

نوفلمجدولين خليل شحادة 732

نوفلمحمد يوسف شحادة 733

نوفلمحمد مصطفى هاشم 734

نوفلمحمد نبيل ابراهيم 735

نوفلمحمد ايمن هاشم 736

نوفلمحمد موسى شحادة 737

نوفلمحمد رائد عزمي 738

نوفلمحمد محمود محمد 739

نوفلمحمد احمد محمد 740

نوفلمحمد نبيل يوسف 741

نوفلمحمد عدنان عبداللطيف 742

نوفلمحمد هاني محمد 743

نوفلمحمد هالل محمد 744

نوفلمحمد احمد هاشم 745

نوفلمحمد وليد محمد 746

نوفلمحمد خير خالد محمد 747

نوفلمحمد ناصر عبداللطيف محمود 748

نوفلمحمود وليد محمد 749

نوفلمحمود موسى شحادة 750

نوفلمحمود محمد محمود 751

نوفلمرام سليمان محمد 752

نوفلمروان احمد محمد 753
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نوفلمروان عزمي محمد 754

نوفلمعاذ موسى شحادة 755

نوفلمعتصم موسى شحادة 756

نوفلمنال مصطفى هاشم 757

نوفلموسى شحادة عمر 758

نوفلنبيل يوسف عثمان 759

نوفلنبيل ابراهيم محمود 760

نوفلنضال عدنان عبداللطيف 761

نوفلنور وجيه عبداللطيف 762

نوفلنوفل شوكت عبداللطيف 763

نوفلنوفل خليل شحادة 764

نوفلهاشم ايمن هاشم 765

نوفلهاشم زياد محمد 766

نوفلهاني محمد مصطفى 767

نوفلهبة وجيه عبداللطيف 768

نوفلهالل محمد مصطفى 769

نوفلهنية محمد مصطفى 770

نوفلوائل سليمان محمد 771

نوفلوائل عزمي محمد 772

نوفلوليد يوسف عثمان 773

نوفلوليد محمد محمود 774

نوفلياسمين عماد عزمي 775

نوفليزن صالح عزمي 776

نوفليوسف نبيل يوسف 777
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