كشف باسماء المحاميين الذين صدر لهم شيكات من وزارة المالية
لدى مديرية الخزينة  /قسم صندوق االنفاق لغاية تاريخ2021/2/24
الرقم

اســـــــــــم المحـا مي

.1

المحامي هاني احمد سالمة

.2

المحامي عصام حسن العقرباوي

.3

المحامي سليم احمد عبابنه

.4

المحامون محمود سالم الرواحنه ويحيى سليمان العبيدات وشيرين سالم الرواحنة وايات مصطفى خليل

.5

المحامي خلدون فايز المصاروة

.6

المحامي بركات محمد بركات

.7

المحامي فؤاد عايش سليمان ابو عالن

.8

المحامي محمود يعقوب محمد الريان

.9

المحامي مروان نضال معايعه

.10

المحامية سوزي جمال البنا

.11

المحامي صهيب محمود العمري

.12

المحامي زهير فايز بطارسة

.13

المحامي تامر محمد تيسير طالب خريس

.14

المحامي عامر احمد غزال

.15

المحامي طالل طلب الشرفات

.16

المحامون احمد كمال مصلح ونزار كمال مصلح وعامر عثمان سعيفان واسعد محمد مقنعة وعالء فريحات وحذيفة
بني صالح

المحاميين مراجعة وزارة المالية  /مديرية الخزينة العامة  /قسم االنفاق على الدرج الجانبي
للوزارة ( السدة) الستالم شيكاتهم ولالستفسار يرجى االتصال على الرقم ( 4636321فرعي
)303

كشف باالسماء الشخصية الصادرة لهم شيكات في وزارة المالية لغاية تاريخ2021/2/24

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

اسم الشخص
وهاد محمد سعيد جرار
رياض محمد نسيب الخياط
فاطمة عوض حسن حجازي
زياد عوض حسن االيوب
احمد عوض حسن االيوب
ندى عوض حسن االيوب
سميره عوض حسن االيوب
حسين عوض حسن االيوب
حسن عوض حسن االيوب
محمد عوض حسن االيوب
نوره احمد العودة حجازي
هيام فؤاد نور الدين ضمرة
صالح محمد عبدالحميد زعتر
محمد فايز فتحي عرفات النجار
اميرة بنت احمد بن بن عبدالقادر عبد الجواد
ياسر حمد فنطول الخريشة
فاطمة اسعد يوسف يوسف
هيام اسعد يوسف يوسف
محمد احمد صالح الصوالحه
سميره عبدالقادر بو زيان بو عبدهللا

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

احمد علي حلمي ابو طبيخ
فالح عبيدات مهمل الجمعان
مالك تحسين عيسى ريحاني
لينا شفيق محمود ناجي
عبدالرحيم محمد عبدالرحمن زايد
يوسف محمود علي الشمالي
عبدالرحيم محمد عبدالرحمن زايد
زياد احمد محمود البطاينه
ابراهيم عيسى مصطفى عبنده
منيره حسين محمود ابو دلو
جالل الدين غازي حسن التميمي
احمد حسين احمد الدلقموني
هدية سالم خلف البديرات
عادل سعيد ابراهيم القاسم
نادية محمد امين عبادي
جورج ابراهيم عودة برهومه
احمد مطلب محمد المجالي
محمد نجيب نهار طبيشات
حسان مامون جميل الشربجي
حاتم احمد اللوزي
منى عوض الريابى
هيثم نادي حامد عودة
مهند رياض احمد جوارنه

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

مجد الدين ماجد مصطفى العطيات
وشاح صالح الفياض الزعبي
معتصم مضر واصف الشريف
لؤي مضر واصف الشريف
عامر مضر واصف الشريف
منال مصطفى حكمت الحكيم
محمد مصطفى حكمت الحكيم
حكمات مصطفى حكمت الحكيم
سامر خير الدين صالح ابو الجبين
محمد رضوان عبدالقادر المساعفة
فارس خليل ابراهيم خطاطبه
كرم محمد خير خليل خطاطبة
روزلين محمد خير خليل خطاطبة
ساهر محمد خير خليل خطاطبة
محمد لبيب عبدالمجيد يحيى مرقه
زهور كامل سليم الداود

