بدل نقدي  -المكتب القنصلي في محافظة
حمص
السم

اسم الم

الولدة

ابراهيم باظه بن مخائيل

يمنى ابراهيم

حواش 1987

احمد النعسان بن م فوزي

فاطمه سيوف

حمص 1995

احمد شرف الدين بن سميح

لطيفه

الفرقلس 1994

ادوار حنا بن سمعان

بسما

حمص 1989

اكرم النجار بن ميخائيل

نوال

حمص 1992

اكسم نصور بن حافظ

نديمة

القصير 1995

الياس حداد بن جمال

نسيمه الشهدا

مزرعه 1994

الياس وهبي بن وهبي

هيام

حمص 1997

ايليا جرجس بن جهاد

عيده خوري

بلط 1995

بشار حلوي بن ديب

امل الشامي

حواش 1990

بشار درويش بن اكرم

الهام

حمص 1994

بلل بحسيك بن سعد الدين

فاطمة

حمص 1995

تمام العبد بن جمال الدين

ابتسام

حمص 1996

جبران طقطق بن الياس

عامده نعمه

مشتايه 1995

جرجس سمعان بن خضر

نزهة فرح

القصير 1993

جورج سعيد بن زخور

نهله مخول

حواش 1986

حازم ملحم بن عدنان

نارمان

حمص 1988

خالد شرف الدين بن سميح

لطيفه

الفرقلس 1994

رامي كاسوحة بن شعلن

اميرة

حمص 1996

راني ابراهيم بن فيصل

ماري طعمه

حارة محفوض 1996

رشيد شلفون بن جورج

جهامه

حمص 1994

زاهر نعمان بن عبد الناصر

سناء

حمص 1989

سامي الشاعر بن ميخائيل

ساميه الياس

جوار العفص 1991

ساهر دالي احمد بن زكريا

فاطمه هاشم

تلبيسة 1996

سعاده العبود بن كليم

سميره

وريده 1993

سومر شكور بن نبيل

ماري سمعان

القريتين 1995

ضياء الرحال بن عاصم

فدوى الرحال

حمص 1991

طه الرحال بن م

فاطمه

حمص 1996

عبد المالك الملوحي بن عبد الغني

زكيه

حمص 1993

عبدالمعين دراق بن رامز

قمر

حمص 1996

علي رابعه بن م

غاده

بهلونيه 1995

عماد اللظ بن رضوان

هدى

حمص 1993

غياث طلي بن فهمي

رويده طله

حسيا 1994

غياث ميخائيل بن رزق ا

نوف توما

المعموره 1998

فادي اسحق بن حنا

ميرنا مقدسي

حمص 1993

فادي كحلو بن انور

مريم غريبه

ام شرشوح 1986

كنان سلطانه بن موسى

جورجيت

حمص 1990

مجدي عزوز بن طلل

ماري الحارث

حمص 1991

م العلي بن عدنان

سوريه الدريعي

مكرميه 1995

م حمزه الحافظ بن عبد الحكيم

سناء

حمص 1997

منصور المنصور بن عيسى

آمال المنصور

ام شرشوح 1990

مهند دعيج بن الياس

عفاف

القصير 1991

موريس سلوم بن الياس

روضه

حمص 1991

نخلي شلفون بن جورج

جهامه

حمص 1997

نوار العلي بن نجيب

حياه الحسن

حمص 1985

وسيم اسحق بن عبود

نجاح الشامي

عش الشوحه 1991

