بدل نقدي  -الدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين
دمشق
السم

اسم الم

الولدة

ميحيى النويلتي المصري بن ياسر

ريما

دمشق 1991

ابراهيم تقوى بن خالد

وفاء

دمشق 1997

احمد ابراهيم كرم بن عبد الكريم

فداء

دمشق 1994

احمد العبود الحميد بن داود

نهله

دير الزور 1990

احمد المصطفى بن ياسين

منتهاء

السعودية 2000

احمد جاموس بن م طاهر

نجاح

ريف دمشق 1993

أحمد دامرلي بن مروان

سعاد

دمشق 1988

احمد ظاظا زلفو بن م خالد

نجاح

دمشق 1984

احمد عز الرجال بن علي

امنه

ريف دمشق 1992

احمد عساف بن م

بديعة

ريف دمشق 1995

احمد م بن زكريا

حنان العباس

انخل 2000

احمد مدينة بن ابراهيم

سناء

دمشق 1990

احمد ميبر بن زهير

دلل

دمشق 1988

احمد هاني شاهين بن معتز

نوال

دمشق 1993

اسامة زمزم بن خالد

جهينه

ريف دمشق 1990

اسامه ابوالهوى بن نزار

هنا

ريف دمشق 1999

اسامه الخطيب بن يوسف

تركيه

الكويت 1985

أسامه معاد بن شفيق

فاطمه معاد

حميره 1987

اسعد عثمان بن غالب

سلوى

دمشق 1999

اسماعيل كبول بن سلمان

منى ابو منصور

عرنه 1992

اشرف البريدي بن يوسف

ليلى

ريف دمشق 1985

الياس بركيل بن سمعان

جليله

دمشق 1988

الياس ميلنه بن لونديوس

غاده كبوش

معلول 1984

امجد عبار بن محي الدين

فاطمة

دمشق 1996

أمجد عبد الصمد بن م غسان

ميساء

الدمام 1993

أنس الريس بن عثمان

زينب حسنين

حرستا 1997

انس خولني بن عمار

رنا زهر

دمشق 1999

انس علوش بن م

فاطمه

دمشق 1995

اياد الرز بن علي

عائشه السيد حسن

عربين 1995

اياس شروف بن عبد الحسن

الهام

اللذقيه عين قيطه 1990

باسل ابوحمود بن م

مها

دمشق 1984

باسل الحشيش بن أحمد

سلوى صلن

قصيبه 1994

باسل بعيون بن شفيق

جميله

ريف دمشق 1993

باسم الداهوك بن أحمد

عائشه الداهوك

دمشق 1985

براء الغبرا بن عبد الرحمن

هيفاء

دمشق 1994

بشار محرز بن عارف

ثناء

دمشق 1998

بشير الحريسي بن انور

ناديه جعفر

بصرى 1995

تيمور بعكر بن سعيد

باسمه كنعان

ريف دمشق 1993

ثائر الحمد الحسين بن كفاح

فائزة

دير الزور 1998

ثائر عواد بن تيسير

بديعه

ريف دمشق 2000

جو ابو يونس بن يوسف

سالين

لبنان 2001

جوزيف خوري بن عمانوئيل نبيل

ماري روز

دمشق 1993

حبيب حبيب بن علي

رول عباس

وادي العيون 1995

حسام زيدان بن حسين

نده

ريف دمشق 1995

حسان العريان بن نواف

أنيسه الحوراني

قطنا 1995

حمزه المفعلني بن سمير

زهور

درعا 2001

حيدر مرهج بن ساقب

عزيزه

الغسانيه 1998

حيدر معروف بن سليمان

رنا

اللذقية 1995

خالد البريدي بن محسن

هناده

ريف دمشق 1990

خالد الحكيم بن م جمعه

هند

الكويت 1989

خالد الطبل بن مروان

سمر

ريف دمشق 1996

خالد النابلسي بن عبد الناصر

حنان

دمشق 1998

دياب عباس بن م

ابتسام

ريف دمشق 1990

رائد الحلواني بن ياسر

ندى

دمشق 1996

ربيع نعيم بن بدر

رحاب

منين 1995

رضوان دهموش بن م

سميره

ريف دمشق 1996

رمزي بلش بن عبد الحفيظ

مريم

ريف دمشق 1985

رياض الشيخ عثمان بن محمود

هدى

ريف دمشق 1990

ريدان شعبان بن ابو الخير

شريفه

ريف دمشق 1986

زكريا الوزون بن صلح الدين

سوسن

دمشق 1997

زكريا القسوم بن م

آمنه المحسن

دير العدس 1993

زيد الحصني بن ايمن

سها

دمشق 2002

سائر مضاوي بن خالد

نجاح

قدسيا 1987

ساري المسلم بن فؤاد

نوال عبدو

خربا 1987

سامر ابوالهوى بن نزار

هنا

ريف دمشق 1998

سامي حنا بن نخله

ماري

ريف دمشق 1996

سعيد قلعجي بن م مروان

نور الهدى

دمشق 1999

سلمان شجاع بن اسماعيل

رائدة ابو سرحان

حينه 1997

سماح ورور بن سمير

سميره الحاج علي

اشرفيه صحنايا 1991

سميح الجهماني بن ايوب

فاطمه

درعا صيدا 1988

شادي معن بن حمزه

مثيل معن

ريمه 1996

صالح الزعبي بن احمد

باسمه

درعا 2000

صبحي فخر الدين بن م

ريما

ريف دمشق 1996

صياح بردان بن نور

فاتنه

دمشق 1991

طارق العياش بن حسين

فصل القشعمي

ابطع 1991

طارق بشير بن م ياسر

سميره

دمشق 1998

عامر المعلم بن داود

جورجيت

دمشق 1996

عامر روح بن عصام

صفاء

يلدا 1993

عباده الجبان بن بشار

هزار

دمشق 1996

عباده بركه بن تامر

هدى

دمشق 1995

عبد الحميد علويه بن احمد

ميساء

ريف دمشق 1990

عبد الرحمن حصري بن هشام

قمر

دمشق 1998

عبد الرحمن حمادة بن عبد ا

عائشه

ريف دمشق 1993

عبد الرحمن قشلن بن ماهر

نسرين

شام 1991

عبد الرحيم مدغمش بن حسين

رغده

دمشق 1996

عبد الغني الفاخوري بن هيثم

فاتن عيان

دمشق 1988

عبد ا الحريري بن محمود

هنا

درعا 1996

عبد ا الطحان بن احمد

لينا

دمشق 1998

عبدالحي حاج احمد بن م

وهبه

حلب 1993

عبدالرؤف الغفير بن زهير

منى شحرور

دمشق 1997

عبدالرحمن الجبة بن حسان

اناس

دمشق 2000

عبدا السهو بن دحام

صبريه

ديرالزور 1988

عبدا صافيه بن مهند

عبير

دمشق 2001

عبدا قصار بن محي الدين

ناهد

دمشق 1995

عبدو الميدعاني بن نادر

فاطمه

ريف دمشق 1988

عبود العلي بن محمود

سعده

الرقه 1994

عدنان عساف بن م

بديعه

دمشق 1997

عدي رجب بن صالح

افتكار شعبان

صحنايا 1993

عصمت ركاب بن م

نده الحلبي

عرنه 1990

علء الشوم بن اسعد

سكينه

دمشق 1990

علء القصاب بن عماد الدين

لينا

يبرود 1992

علي الزعبي بن رياض

منوه

درعا المسيفره 1987

علي بيطار بن نايف

يسره

دمشق 1989

علي دنحاوي بن حسن

نهله

ريف دمشق 1995

علي دنو بن خالد سيف الدين

وفاء

دمشق 1990

علي عويد بن طارق

عائشه

دير الزور 1997

عمار الخطيب بن غازي

ايمان

دمشق 1999

عمار الكفريني بن م

منى

دمشق 1990

عمار غرلي بن جمعه

فهده

دمشق 1995

عمار يوسف بن اديب

نهاد

العديده 1992

عمر العبد بن علي

سعده

الكويت 1989

غيث الجبان بن بشار

هزار

دمشق 1996

فادي باشا بن بسام

ريم

حماه 1996

فادي حديد بن علي

نجاح

دمشق 1988

فادي سلوم بن هلل

اميره موره

بلودان 1993

فادي فلوح بن فاتح

نصيره

دمشق 1992

فادي محمح بن احمد

بشيره

دمشق 1998

فاروق ملحم بن نجداة

باسمه

المارات 1997

فيصل نعيم بن بدر

رحاب حلبيه

منين 1996

قاسم المرزوقي بن م

نوره

درعا 1986

قصي الفندي بن م

روشن الوتار

دمشق 1998

قيس الغنيم بن عايش

امونه

درعا داعل 1995

كريم الدبيات بن شمس الدين

ليلى الدبيات

حمص 1989

كنان موصلي بن نزار

حياة

دمشق 1993

لؤي المغربي بن م خير

منى

دمشق 1996

لؤي زباد بن مأمون

صباح

دمشق 1994

لؤي قبيس بن مروان

مؤمنات

دمشق 1998

ليث الفرا بن نزار

اميمه

دمشق 1983

مازن العرسان الياسين بن حسن

عايشه الذياب

العبد 1980

مازن خير بن ايمن

لمى

دمشق 1990

مازن عبدللي بن حسان

نائله

دمشق 1992

مؤمن علوني بن م

ريم

دير الزور 1990

مؤنس الصغير بن عبدو

مها

ريف دمشق 1999

ماهر سريه بن عناد

مريم

ريف دمشق 1990

مؤيد حمايه بن محي الدين العربي

منال جنيد

دمشق 2002

مجد دقه بن رفعت

سورية

دمشق 1996

مجدي ابراهيم بن يوسف

ياسمين

دمشق 1994

م الخاناتي بن محمود

هيفاء

دمشق 1992

م الخيوتي بن غسان

نعيمه

نوى 1989

م الذوقان بن حسين

رويده

ريف دمشق 1997

م الزراعي بن راسم

خديجه

ريف دمشق 1997

م الصالح بن علي

هدى جهيم

عرطوز 1997

م العاسمي بن اكرم

ترفه العاسمي

داعل 1986

م العويدات بن عوض

مكية

دمشق 1998

م القاري بن احمد

رانيا

دمشق 1997

م القصاص بن م خلدون

ابتسام

دمشق 1998

م الماكنجي بن عارف

منال الغوراني

دمشق 1998

م النعمه بن محمود

ايمان

درعا  -الكرك 1987

م النوفل البوريني بن عبدالناصر

عروبه الفالوجي

درعا 1997

م امير الرز بن م نبيل

سميه

دمشق 1990

م انس بارود بن عبد العزيز

هدى

دمشق 1995

م انس جانو بن م خير

لينا

دمشق 1986

م ايهاب دياب بن مازن

نسرين

دمشق 1998

م ايهم الحمصي بن فهد

وفاء

ريف دمشق 1993

م بشار الحلبي بن يحيى

رتيبه

ريف دمشق 1997

م بشلح بن عامر

رنا

ريف دمشق 1996

م توفيق عجاج بن م بسام

ليل

دمشق 1990

م جالوش بن جالوش

فاطمة

دمشق 1996

م حبوش بن حسن

فاطمه

ريف دمشق 1997

م خير الجهماني بن قاسم

سهام

درعا 1993

م ربيع حوى بن عبد الكريم

عزيزه الشيخ النجار

دوما 1992

م ربيع طرابلسي بن جمال

بدريه

دمشق 1996

م زاهر قبيس بن خير الدين

سوسن

دمشق 1999

م زيد جانا بن م توفيق

ندى

دمشق 1994

م سعيد حلق بن عماد

ايمان

حماه 1997

م عاجي بن عوض

لميه

دمشق 1995

م عدنان الخباز بن م نعمان

فاديا

دمشق 1995

م علوش بن محمود

هناء

درعا الحاره 2000

م عمر الكجك بن حسام

صبا الخياط

دمشق 1999

م فادي سحلول بن م غازي

يسرى

دمشق 1999

م فليطاني بن تميم

رنده

ريف دمشق 1994

م قصي أبو حسن بن م فاروق

صفاء

ريف دمشق 1998

م كريم الحمصي بن جها د

وسن التاجي

دمشق 1998

م كنان اليوبي بن م حسن

شذا

دمشق 1991

م لؤي رزوق الحموي بن حسام

منى الحداد

دمشق 1999

م ماجد القصبلي بن م عدنان

رزان

دمشق 1993

م مامي بن يحيى

هند

دمشق 1998

م م بن بشار

رابعه قادريه

جديده الخاص 1997

م مناف بطش بن صافي

زكيه

دمشق 1995

م موفق بدوي بن حسان

فاطمه

دمشق 1995

م نور الدين سالم بن سعيد

سناء

دمشق 1997

م ياسر القصار بني المرجه بن م عماد

فدوى

دمشق 1991

م يامن زرزور بن ماجد

اسماء

دمشق 1992

م يمان ملص بن م فهمي

غاده

دمشق 1993

محكمت النجار بن سامر

سماهر

ريف دمشق 1997

معلي جعاره بن محمود

حنان

ريف دمشق 1997

منذير ابوحسن بن حسين

فاطمه

ريف دمشق 1998

محمود الجندلي بن م

فاطمه

ريف دمشق 1994

محمود النصيرات بن هيثم

إيمان

ابطع 1999

محمود خساره بن رشاد

هند خسارة

قطنا 1996

محمود رميح بن م خير

فاطمه

دمشق 1994

محمود غره بن احمد

نعمت

دمشق 1993

مرشد صالح بن احمد

فاطمه صالح

جراجير 1997

مشعل الرفاعي بن م

روزه

درعا 1998

مصطفى واويه بن عبد الرحمن

ديبه

ريف دمشق 1995

مصعب المي بن هاجم

رحيله الرحيل

دروشا 1995

معتز ابو شامه بن عادل

باسمه

دمشق 1988

منتصر الست بن م

لطيفه

دمشق 1996

مهند السيوفي بن احمد

ريما فتال يبرودي

دمشق 2001

ميس ركاب بن فريد

سعيدة بدرية

حضر 1999

نبراس البطل بن جهاد

مها

الرقة 1988

نجيب العوابده بن جميل

غاده الصباح السماره

بيروت 1993

نور الدين بردان بن مروان

مريم البردان

دمشق 1996

نورالدين عبدالهادي بن زيدان

ميسون

درعا 1997

نورس الخليفه بن حسين

ريمه خليفه

معضميه 1991

نورس عبدالهادي بن زيدان

ميسون

درعا 1995

هاني العش بن موسى

ريم

ريف دمشق 1997

هاني بعيون بن م

جميله

ريف دمشق 1991

هلل الهلل بن حمد

حبسه

دير الزور 1998

همام حربا بن سمير

هيام

دمشق 1988

همام زياده بن قاسم

منا

ريف دمشق 1990

وسيم بركة بن امين

سعاد كبول

عرنه 1995

وسيم سرايجي بن انور

هيفاء

دمشق 1985

وسيم نادر بن عيسى

اليس

دمشق 1989

وضاح بعكر بن حمزه

فريزه

ريف دمشق 1991

يحيى زهره بن م

حسنا زهره

قاره 1996

يوسف المصري بن فؤاد

صباح

مشفى درعا 1994

