
 حفظه الل               األخ احسان العابد           

 مدير مكتب اللواء توفيق الطرياوي  

 وبعد،،   طيبة حتية  

 أشخاص بحاجة لبحث أمني 

ال يوجد  ، تبين أن هؤالء االشخاص لتحيات، وباالشارة للموضوع أعالهنهديكم أطيب ا 
 بحث أمني، وهم :   لهم

 العالول.  عبد القادر أحمد د. صابر (1
 أبو عرام. محمد سلمان  عيسى (2
 أبو سالم.  سالم محمد محمد  (3
 العبوشي.  محمود عبد الرحمن  منير (4
 جمال شاتي يونس الهندي.  (5
 راضي جميل ناصر جراعي.  (6
 رشيد محمد عاهد رشيد هالل.  (7
 يوسف عبد الرحيم أسعد عزريل.  (8
 هشام عبد القادر حسن زيدان. (9

 الزعامرة. محمد أحمد حسن  (10
 سلطان خضر محمد قزعة.  (11
 مازن سيف الدين محمد مسلمي.  (12
 منى أحمد حسين درس.  (13
 امين علي ابراهيم عنابي.  (14
 يوسف عبد الجبار جودة حجاج )الريماوي.  (15
 سامي علي أحمد نسمان.  (16
 عماد مصطفى عبد الرحمن رواجبة.  (17
 عيسى جبرين خليل غيث.  (18
 منهل موسى علي عرفات القدوة.  (19
 فتح هللا جودة. سعد الدين هاشم   (20
 زكي طارق زكي ابو يوسف.  (21
 يحيى محمد عبد القادر عمورة.  (22
 ابراهيم صبحي يوسف ادريس.  (23
 عدلي شعبان حسن صادق.  (24
 ليلى منصور جريس جمال.  (25
 خالد محمد اسماعيل حمودة.  (26



 عزام موسى علي خطاب.  (27
 عمر حسين علي زهران.  (28
 عبد الجواد صالح عطا حمايل.  (29
 ي(. عدلي شحادة موسى غزاونة ) الرام  (30
 نعمة عبدالرحمن طالب عوض.  (31
 احمد سعيد موسى عابد )ابو شهاب(.  (32
 عادل حسن محمد بكر )ابو تحرير(.  (33
 ذياب شاكر ذياب ابو غوش.  (34
 حسن علي حسن سالمة.  (35
 ملهم سيف الدين المأمون )الشيخ زكريا(.  (36
 كميل عبد الجبار اسماعيل عبد هللا.  (37
 مصباح محمد جاد هللا البحيصي.  (38
 حماد. فادي عبد الهادي محمد  (39
 جمال صالح حماد علي احمد.  (40
 ابراهيم عبد العزيز صالح ابو الحلو.  (41
 محمد نائل محمود محمد الفي.  (42
 حسن محمود محمد عبد هللا.  (43
 تيسير احمد عواد يوسف.   (44
 ابراهيم احمد حسن ابو قطيش.  (45
 مروان محمود درويش البراغيتي.  (46
 احمد فوزي خالد الديك. (47
 جمال فارس سليمان محمود.  (48
 مصطفى عمر ناصر. رضوان   (49
 جهاد محمود ذياب برغوثي.  (50
 رياض محمد حسين غرير.  (51
 نائل محمد أحمد العبد ابراهيم.  (52
 باسم فريد محمود الخطيب.  (53
 عبد هللا أحمد حافظ المساعيد.  (54
 بسام محمود محي الدين الجربي.  (55
 محمد محمود محمد الزريقي.  (56
 عيسى عودة حمدان حروب.  (57
 محمد رزق عبد الرازق ضحى.  (58
 يوسف العبد. ربيع عثمان  (59
 أفراح حسين كايد حسن /بوزية.  (60
 محمد داوود محمد الزق.  (61
 رياض محمد نمر نزال.  (62
 زاهر طالل توفيق حماد.  (63
 منتصر مصطفى عبد الحميد ) ابو ربيع (.  (64
 شحده يسري شحده سدر.  (65
 رائد ابراهيم جودة خليل ) الولجي (.  (66



 حسن احمد عبد هللا شتيوي.  (67
 خالد محمد فايز عواد.  (68
 محمود علي ثوابته. اكرم  (69
 عواطله. محمد سليم علي  (70
 ايمن ابراهيم سماره عنتري.  (71
 نضال عمر رشيد ريان.  (72
 سامر سالم سليمان االخرس.  (73
 جمال اسعد احمد مصاروة.  (74
 اياد فايز محمود بني فضل.  (75
 نضال عبد الجبار طاهر ياسين.  (76
 بالل اديب عبدهلل نعسان.  (77
 عالن عثمان عيسى نوفل.  (78
 تكروري. موسى جبرائيل عثمان  (79
 ابراهيم سعيد صالح قادوس.  (80
 خالد محمد يوسف جرار.  (81
  عمران الرفاتي.  (82
 رامي جمال يوسف الجوابره.  (83
 عصام محمود موسى طقاطقه.  (84
 يحيى محمد علي منصور.  (85
 طارق جمال شريف مسعود.  (86
 وائل احمد حافظ ظاهر.  (87
 ناصر موسى توفيق عمران.  (88
 محمد احمد حسني احمد.  (89
 سوالمة. نضال عبدو عبدهلل  (90
 . محمد خليل محمد عشا (91
 نضال كامل محمد علي جوابره.  (92
 ياسر عدنان محمد ملحم.  (93
 مسلم شحده مسلم مناصره.  (94
 خليل محمد بركات بركات.  (95
 ياسر عبد الفتاح  حسن ابو ديه.  (96
 غالب فؤاد محمد محسن.  (97
 عصام ابراهيم عبد الكريم الزر.  (98
 صالح الدين عبدهلل حسن وشاح.  (99

 زايد ابو سامي. أحمد محمد سليمان   (100
 جميل ذياب سالمه الطنائب.  (101
 محمد عبد هللا حسن وشاح.  (102
 باسم ابراهيم محمد عبد القادر.  (103
 محمد عبد الرحمن يوسف صوالحه.  (104
 وليد عبده عبدهلل محمود.  (105
 العبد ابراهيم عبد السالم خليل.  (106



 صباح عبد السالم أحمد ابراهيم)ام نادر(   .  (107
 مفيدة عزمي كمال البراغيتي.  (108
 مر الالال. نمر بدر ن (109
 ثائر أكرم حسني غنايم.  (110
 احالم أحمد سمارة أبو ناصر.  (111
 مريم عبد الرحمن عبد هللا الخطيب.  (112
 طارق عبد الرحيم طاهر عبيدية.  (113
 مفيد يوسف محمد عبد ربه.  (114
 عصام يحيى نافع دراغمة ) عواد(.  (115
 فايزة راجي عبد السالم أبو الهيجاء.  (116
 عارف موسى محمود أبو عطوان. (117
 أحمد دعاجنه. محمد محمود  (118
 حسين محمد علي حسين.  (119
 سعيد سليمان سعيد خليل )اللحام(. (120
 عزام فوزي عبد الفتاح الحاج يوسف  )ابو بكر (.  (121
 محمد مشرف نعمان القدوة )محمد أشرف(.  (122
 أشرف مروان عبد الرحيم الددو.  (123
 موسى عمر موسى الفقهاء.  (124
 مجاهد عادل محمد ياسين )أبو ضعيف(.  (125
 ء. علي سعيد أحمد أبو الهيجا  (126
 نظام محمد حسين الصوص.  (127
 ذياب سامي اسعد النعسان. (128
 سعادة ابراهيم حسن الدرسة.  (129
 يعقوب عبد الفتاح حسن أبو ديه.  (130
 محمد رزق هللا عبد الرازق ضحى.  (131
 جهاد خميس حسين بالل.  (132
 جمال حسن محمود عبد الغفور )ربايعة(.  (133
 منتصر محمد علي جبور.  (134
 نبال عبد الرحمن أحمد أبو علي.  (135
 الرحمن عوض.  أحمد عارف عبد  (136
 عالم عمر السقا.  (137
 بسام علي محمود مزهر.  (138
 غسان نمر حسين محمد.  (139
 يوسف ذياب أحمد برغوثي.  (140
 نظمي أحمد عوض نصر )سعيد أبو فادي(.  (141
 زاهي محمود أحمد مصطفى )أبو نضال(.  (142
 يوسف دخل هللا عبد هللا عبد الدين.  (143
 عز الدين حسين ياسين.  (144
 د. وليد حسن سويدان.  (145
 هللا أحمد بشناق. د. عبد االزل عبد   (146



 عماد سيف الدين زكي النحاس.  (147
 محمد عبد الكريم عبد الرزاق الحيح.  (148
 خالد محمود عبد الرحمن جحشن. (149
 عمر لطفي الرشيدي.  (150
 حسام عبد العزيز حسن الدباس. (151
 يوسف علي يوسف الحلو. (152
 . )عماد محمد فهمي زكي ندى )أبو زكي (153
 ظافر عفيف محمد النوباني.  (154
 البطراوي.  د. محمد محمود عبد الرحمن (155
 محمد يوسف محمود الداية.  (156

 

 

 مع فائق االحرتام والتقدير 
 

 عمليات اللجنة                                                                                

 10/09/2014  األربعاء 

 

 


