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 كشف بأسماء المتقدمين للتوظيف في الهيئة
 االسم م

 م/ فضل عبداهلل الجنيد 1

 م/ محمد عبيد طالب الشاعر 2

 م/ علي محمد محمد نشوان 3

 أحمد هزاع أسعد األغبري 4

 م/ صالح أحمد سالم الكولي 5

 م/ عبدالقدوس محمد الشرفي 6

 م/ سعاد محمد محمد البروي 7

 حسينم/ محمود ياسين ال 8

 م/ صالح محمد صالح السنباني 9

 م/ محمد أحمد أحمد مطهر 10

 م/ عبدالقوي إسماعيل بادي 11

 م/ مطهر زيد مطهر 12
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 د . محمد عمر زيدان 59

 طه محمد محمد الكبسي 60

 معاذ عبدالولي احمد الفوري 61
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 االسم م

 عبدربه عبداهلل الروحاني 160

 عدنان حميد الحميدي 161

 عدنان محمد قاسم المتوكل 162
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 محمد أحمد السماوي 187

 أكرم محمد عبدالكريم 188

 طانيمحمد أحمد القح 189

 محمد أحمد ناجي الجهمي 190

 محمد حسن المختار 191

 محمد حسن مثنى 192

 محمد حسين النونو 193

 محمد زيد علي المنصور 194

 محمد سعيد محمد 195

 محمد سالم العمودي 196

 محمد سيف احمد 197

 محمد سيف الرهاوي 198
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 محمد عبد القوي سعيد ردمان 203

 محمد عبد المنعم علي التتر 204

 فؤاد الصباري 205

 محمد عبداهلل احمد فضل 206
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 محمد عبدالرحمن الضاعني 212
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 محمد محمد البشاري 214

 محمد محمد الكحالني  215

 محمد نعمان عبد الحميد األسدي 216

 نجيب عبدالولي أحمد الوحيشي 217

 محمود عبداهلل محمود 218

 مختار علي محسن الشدادي 219

 مراد عبداهلل الفقيه 220

 مصطفى عبده سعيد 221

 معمر علي حسن اإلبي 222
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 ناجي علي ناصـر 225

 نبيل عبداهلل محمد 226

 محمد عبدالرحمن الكستبان 227

 نجيب يحيى وهاس 228

 أحمدنسرين أحمد بن  229

 نشوان علي محمد الغيثي 230

 نصر أحمد الجابري 231

 نصر محمد الجوبي 232

 نعمات المجذوب 233

 هبه حسين محمد 234

 وديع أحمد قايد 235

 وليد أحمد عبداهلل سلطان 236

 وليد أحمد محمد عواجه 237

 محمد علي أحمد سعيد 238

 وليد عبداهلل انفع 239
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 االسم م

 يد العميثليوليد قا 240

 وليد محمد الميري 241

 وليد يحيى حمد البراق 242

 وهبان عبداهلل غالب الحاج 243

 ياسين قايد هايل  244

 يحيى عبدالوهاب الوريث 245

 يحيى يحيى محمد 246

 يوسف اسماعيل االشموري 247

 منصور لطف هاجر 248

 احمد عبدالرحمن الحليلي 249

 بل محمد عبده سعيد مق 250

 حارث علي بدر الدين 251

 فوزيه قايد سيف 252

 مؤتمن حسن بديجي 253
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 سليمان احمد الحداد 275
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