بدل نقدي  -الدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين
دمشق
السم

اسم الم

الولدة

أحمد باسم كوجان بن خالد

سناء

دمشق 1988

احمد ظاظا زلفو بن محمد خالد

نجاح

دمشق 1984

احمد عز الرجال بن علي

امنه

ريف دمشق 1992

اسامه اسحق بن نجيب

ابتسام

حمص 1989

اسامه الخطيب بن يوسف

تركيه

الكويت 1985

اسماعيل النصيرات بن عبدالحميد

نعيمه

المارات العين 1991

امجد الحنبلي المقدسي بن انس

ريما

دمشق 1992

أمجد عبد الصمد بن محمد غسان

ميساء

الدمام 1993

أنس الشيخ بن مالك

سمر قرموشه

جرمانا 1994

ايهاب جديني بن حسن

منى

دمشق 1996

باسل الشرع بن مسلم

سلوى ابو جيش

مشفى درعا 1995

جورج مدري بن نبيل

ماري كلود

شام 1992

حسام زيدان بن حسين

نده

ريف دمشق 1995

حسين الشبيب بن احمد

ابتسام الجبلي

منبج 1999

خالد الطبل بن مروان

سمر

ريف دمشق 1996

خالد النابلسي بن عبد الناصر

حنان

دمشق 1998

خالد يعقوب بن محمد وليد

عائشه

دمشق 1996

سامي الخوري بن حنا

اكتمال

طرطوس  -صافيتا 1990

سعيد قلعجي بن محمد مروان

نور الهدى

دمشق 1999

سماح ورور بن سمير

سميره الحاج علي

اشرفيه صحنايا 1991

طارق بشير بن محمد ياسر

سميره

دمشق 1998

عباده الجبان بن بشار

هزار

دمشق 1996

عبد ا الطحان بن احمد

لينا

دمشق 1998

عبد ا المسلماني بن حسين

انتصار المسالمه

علما 2002

عبدالكريم ناصر بن محمداكرم

امنه الزهر

مشفى دوما 1988

عبدا السهو بن دحام

صبريه

ديرالزور 1988

علء الجلم بن محمد

اتحاد

دمشق 1993

علء الدين خشفه بن صفوان

صفاء

دمشق 1994

علء سودان بن باسم

نورس

اللذقيه 1991

علي عويد بن طارق

عائشه

دير الزور 1997

عمار الخطيب بن غازي

ايمان

دمشق 1999

عمر الحمصي بن عبد العزيز

مريم

حلب 1986

غيث الجبان بن بشار

هزار

دمشق 1996

فادي رؤف بن نبيل

فريده

دمشق 1986

كريم الدبيات بن شمس الدين

ليلى الدبيات

حمص 1989

كريم المحايري بن محمد همام

سهيما

دمشق 2002

كلود صنصيل بن بسام

نها

اللذقيه 1993

ماسيس دردريان بن سيمون

ايلزابيت

الرقة 1995

مأمون الحسين الزعبي بن علي

عفاف

درعا 1996

ماهر سريه بن عناد

مريم

ريف دمشق 1990

مؤيد الحلبي بن محمد

عبيده

دمشق 1999

مؤيد حمايه بن محي الدين العربي

منال جنيد

دمشق 2002

مجد الدين الجمال بن سليم

اميره خدوج

احمديه 1999

مجد الساعاتي بن محمد فايز

هدى

دمشق 1994

محمد الذوقان بن حسين

رويده

ريف دمشق 1997

محمد الزراعي بن راسم

خديجه

ريف دمشق 1997

محمد الشعار بن عمر

سميره

دمشق 1980

محمد القصاص بن محمد خلدون

ابتسام

دمشق 1998

محمد النعمه بن محمود

ايمان

درعا  -الكرك 1987

محمد انور الناطور بن نور الدين

سلوى

دمشق 1995

محمد ايهم الحمصي بن فهد

وفاء

ريف دمشق 1993

محمد خلوف بن عبد الرحمن

صفاء خلوف

عسال الورد 1996

محمد شاكر بلور بن عبد الناصر

وفاء

ريف دمشق 1999

محمد طه بن أحمد

هلل

ريف دمشق 1995

محمد عدنان الخباز بن محمد نعمان

فاديا

دمشق 1995

محمد فليطاني بن تميم

رنده

ريف دمشق 1994

محمد كنان اليوبي بن محمد حسن

شذا

دمشق 1991

محمد مجد صافيه بن سهيل

ميساء

دمشق 1994

محمد يمان الحمصي بن محمد أيمن

مرفت

دمشق 1998

محمد يمان ملص بن محمد فهمي

غاده

دمشق 1993

ناصر ابو صلوع بن خالد

منى

درعا 1992

ناصر حزام بن حمد

عنود

دير الزور 1992

نصر الموسى بن موسى

خوله

ديرالزور 1994

نور الدين معاد بن هاشم

ريما

دمشق 1999

همام حربا بن سمير

هيام

دمشق 1988

يحيى وحود بن زياد

سعاد موسى

النبك 1994

يزن المل بن بلل

رنا

دمشق 2000

يمان المل بن بلل

رنا

دمشق 2002

