بدل نقدي  -المكتب القنصلي في محافظة
حلب
السم

اسم الم

الولدة

ابراهام باياسيان بن ارداشيس

ويكتوريا

حلب 1997

احمد الهويدي بن م صالح

خاتون الهويدي

رسم الكبير 1999

احمد صباغ بن بكور

خلود ريحاوي

حلب 1992

احمد نشأة سرميني بن احمد

عبير

حلب 1993

اسماعيل الحمدو بن سليمان

غيثاء

حلب 1997

الياس طراب بن عبد ا

اوجيني نللي كيورك

حلب 1996

الياس قوجه مخول بن جان

مريم

حلب 1991

انس عزيزه بن عبد الصمد

نهله

حلب 1996

باسل ديري بن ناصر

جومانه قدور الحمد

حلب 1993

بسام الحقي بن عبد الرحيم

عريفه

حلب 1997

بكري دقماق بن مصطفى

فاتن

حلب 2000

بكري عنتابي بن م

منتهى

حلب 1998

بهاء البراهيم بن خالد

عزيزه

حلب 1986

توفيق زيدو بن حازم

يمانه

حلب 1995

جان ابو عسله بن فضلو

سوسن

دمشق 1993

جليل اويد بن جورج

جمانه

حلب 1992

حسن حسكاوي بن حسين

خديجة جاسم

شيوخ فوقاني 1995

حسين الحمد بن علي

نوال الحمد

تل السوس 2000

حسين زيتوني بن عبد القادر

منال رفاعي

حلب 1994

حمزه دهيمش بن حازم

احلم حنيظل

حماه 1998

خيال الحاج مصطفى بن حسين

فضة العطية

ام العمد 1996

رمضان الجاسم بن درويش

صبحه البراهيم

الحمدية 1998

زكريا اللبابيدي بن يوسف

منال

حماه 2002

طه الجاسم بن عبدا

عزيزه

عسان 1994

عبد الحميد حاج حسن بن سليمان

ناريمان

حلب 1999

عبد الرحمن ساريه قباني بن محمود

فاطمه

حلب 1999

عبد الكريم الحمود بن خليف

ساره الحمود

السميرية 1994

عبد الوهاب رواس بن علء الدين

ايمان مبيض

حلب 1997

عبدالرؤوف بدوي بن عمر

رحاب

حلب 1997

عبدالسلم حاج شعيب بن م عطا

منار

ادلب بنش 1993

عبدالعزيز صغير بن م

منار

حلب 1999

عبيد العبيد بن صالح

ريمه

حلب 1999

علء الدين حجو بن عبد القادر

فاطمه حجو

حلب 1996

علي اطلي بن عرابي

زينب

حلب 1998

علي المحلي بن كامل

نديمه

حلب 1997

عمار مطر بن احمد

حميده

حلب 1993

فادي حمال بن أحمد

رول

حلب 2000

فادي ديب بن بسام

فله

حلب 1998

فرج عكره بن رياض

اعتدال

حماه 1993

قتيبه دحدوح بن عدنان

سهام

حلب 1994

كفاح يوسف بن محمود

خانم بكو

عين العرب 1997

كمال ميداني بن كاظم

لينا

حلب 1994

مجد محبك بن احمد زياد

غالية

ليبيا 1992

م بوادقجي بن م عماد

لمى

حلب 1997

م حاج جنيد بن عبد الحكيم

فاضله

حلب 2001

م راشد بن محمود

حليمه العلي

ام العمد 1994

م صالح عنتابي بن م

منتهى عرجه

حلب 1997

م فارس الحمدو بن صطوف

عوش

حلب 1994

م قدو بن غسان

كوثر

حلب 1993

م مؤذن بن مهشام

راضيه احمد

حلب 1996

م مهدي كرزون بن م زياد

سمر

حلب 1998

م نور عنتابي بن م

فاتن

حلب 1996

محمود كلس بن سامح

وحيده قاضي

حلب 1994

مصطفى يوسف بن محمود

خانم بكو

عين العرب 1999

نايف الحلل بن محي الدين

مريم

ريف دمشق 1995

ياسين برهو بن م

زينب الحمد

المغاير 1991

يحيى فياض بن عبد الباسط

نظيره

حلب 1994

