
 اسماء المكلفين الحاصلين على موافقات دفع البدل النقدي في محافظتي دمشق ودرعا

 االسم مسلسل االسم مسلسل

 رعد الحروب بن مصطفى 30 رفعت بالن بن نعيم 1

 محمد الواع بن محمد رضوان 31 يونس ادريس بن محمد 2

 اسماعيل برغش بن ابراهيم 32 غياث الجندي بن محمد سري 3

 احمد سعد بن زياد 33 خالد الحكيم بن محمد جمعه 4

 عمر الكوكو بن رياض 34 فادي فلوح بن فاتح 5

 ابراهيم موهباني بن اسماعيل 35 يوسف شحاده بن عبد العزيز 6

 محمد طارق كروما بن هيثم 36 يوسف المصري بن فؤاد 7

 عبد الحنان الخالفي بن شواخ 37 مجد الدين الجمال بن سليم 8

 محمد كوسا بن احمد 38 يزن الحوري بن محمد خير 9

 احمد مبارك بن عبد الفتاح 39 محمد جواد النجدي بن محمود 10

 وليد الجزائري المغربي بن بشير 40 محمد جفال بن خضر 11

 محمد الصويلح بن مصطفى 41 يوسف كبول بن امين 12

 محمد جهاد الكنج العبسه بن محمد ناصر 42 مهند صالح بن ياسر 13

 محمد عامر جانودي بن عماد 43 امجد راجحه بن نبيل 14

 محمد بوطي بن محمد كمال 44 جالل ابو عبد هللا بن مجد 15

 معاذ بندق بن عصام 45 احمد الكسابره بن مأمون 16

 محمد الخاناتي بن محمود 46 عالء شهدا بن سركيس 17

 كنان موصلي بن نزار 47 حمزه المحمد بن خلف 18

 عبد الرحمن عيون السود بن محي الدين 48 وليد السماعيل بن خالد 19

 عمر  خضير بن محمد بشير 49 محمد باكير بن رياض 20

 عبد الرحيم دقماق بن واصف 50 حسين الشبيب بن احمد 21

 عبد هللا المنتنه بن جنيد 51 غازي قاسم بن علي 22

 عمرو برا بن محمد 52 فادي رؤوف بن نبيل 23

 فرهود الصوص بن ممدوح 53 محمد فارس يوسف بن محمد ديب 24

 باسل السالم بن احمد 54 ايمن الحريري بن منصور 25

 ابراهيم تقوى بن خالد 55 محي الدين حقي بن وليد 26

 امجد اللحام بن ماجد 56 محمد العوض بن عمر 27

 يمان المال بن بالل 57 اسعد عثمان بن غالب 28

 احمد صفيه الفالح بن علي 58 محمد خير الشمالي بن رضوان 29

 


