
 

 اسماء المكلفين المتوجب عليهم دفع الكفالة والغرامة في دمشق   

 االسم التسلسل االسم التسلسل

 احمد طبيش بن حسين 55 حمزه قريشه بن سليمان 1

 محمود حوري بن نبيل  56 هارون حمود بن رشيد 2

 وائل جقيري بن محمد عادل 57 عمران دياب بن خالد 3

 عباس ابو زيد بن يوسف  58 فادي الموسى بن نبيه 4

 البقاعي بن تاج الدينعبد هللا  59 بشار الموسى بن نبيه 5

 ناصر بتوز بن حسن 60 سعد عبد هللا بن حكوم 6

 عبد الريم الخطيب بن عمر 61 رستم الغزالي بن حمدي 7

 محمد خطبا بن عدنان  62 زكريا حيدر بن يحيى 8

 محمد مخيبر بن احمد مازن 63 صبحي سلوم بن عيسى 9

 يزن شحادة بن غسان 64 محمود النشار بن حسن 10

 بشار الشدايده بن جبران 65 انور االحمد بن جمعه 11

 عمرو خولي بن محمد ديب  66 عبد الرحمن حامي بن ايمن 12

 رواء قندقجي بن نضال 67 محمد عباده المحمد بن طه بن احمد 13

 محمد غنوم بن محمود 68 قاسم احمد بن محمد  14

 عبده المنصور بن محمد 69 رعد العيسى بن جابر 15

 عبد الكريم رزق بن هايل 70 ايمن العبد بن محمود 16

 هايل الزعبي بن محمد زياد 71 جورج الحصني بن بسام 17

 كنان الخوري بن شريف 72 محمد شعار بن محمد هيثم 18

 لؤي زقزق بن ابراهيم  73 نور الدين العليان بن محمد 19

 اسامه العبد هللا بن احمد 74 محمد ريا بن فيصل 20

 عبده قدوره بن محمد عماد 75 احمد ضاهر بن عبدو 21

 مهند الشاذلي بن قاسم 76 محمد القويدر بن جمال 22

 احمد جندي بن يوسف 77 احمد درويش بن محمد عدنان 23

 احمد الفشتكي بن عيسى 78 موفق العساف بن يوسف 24

 محمد صفوان حموده بن حكمت 79 بهجت مسه بن احمد 25

 كرم بحصاص بن عبد هللا 80 شعار بن خالدمحمد  26

 محمد عبادة السعدي بن محمد مهاب 81 كمال اسعد بن جورج 27

 احسان الحسين بن يوسف 82 فياض كهيا بن رياض 28

 خالد الغنيم بن يحيى 83 سامر بركات بن منصور 29

 مجد الحلبي بن صالح 84 محمد الحسن بن خليف  30

 عبد الرحمن الحريري بن فالح 85 محمد الراجح بن خالد 31

 اغيد جيرودية بن محمد منير 86 محمد خلوف بن مسعود 32

 محمد انس دللول بن محمد فواز 87 محمد حيدر بن حيدر 33

 عبد هللا زلط بن زياد 88 عمر ادبيس بن خالد 34

 حكمت شريده بن عبد الرحمن  89 احمد خروب بن ايمن 35

 عبد الرحمن اليعقوب بن احمد 90 سلمانيوسف النبواني بن  36

 محمد ربيع ورده بن شعبان 91 سميح ابو خير بن قاسم 37

 انس ناصيف بن اكرم  92 حمزه العواد بن محمود 38

 عالء الدين عكاشه بن محمد عماد 93 جوزيف فرحات بن جورج 39

 محمد عادل شموط بن ممدوح 94 محمد زهير البكا بن محمد قاسم 40

 فادي الخوالدة بن عبد السالم 95 محمد الراجح بن زياد 41

 انس قبي قوالي بن محمد قاسم 96 نورس السقعان بن حسن 42

 محمد طارق كنعان بن حسام 97 احمد زين الدين بن وليد 43

 غيث السبيعي بن ماهر 98 فاروق الحلبي بن حميد 45

 عمر سكاف بن اسعد 99 طارق بغدادي بن عبد الملك 46

 محمد عبد الكريم حبال بن محمود 100 محمد مصطفى بن اسماعيل  47

 محمد ياسر بقله بن محمد ممدوح 101 عدنان الجندي بن رفعت 48

 احمد عاشور بن مسعود 102 جعفر حسن بن وهيب  49

 العاصم عمار بن نورس 103 الهمام الخليف العبيد بن رضوان 50

 فراس رقيه غيالن بن حسين 104 محمد عمار الساسه بن محمد ياسر 51

 محمد العر بن علي 105 غياث صالحاني بن ياسين 52

 زكريا الدنيفات بن علي 106 محمد الكل بن جميل 53

 عالء النجار بن جهاد 107 يحيى الحفار بن محمد عالء الدين 54


