
 موافقات دفع البدل النقدي فً المكتب القنصلً فً محافظة حلب

 

 االسم االسم

 عالء الدٌن العلٌوي بن عبد الباسط -25 احمد عفٌف بن عبد هللا-1

 عبد هللا بركات بن عالء الدٌن -25 حسٌن الموسى بن عبد هللا -5

 انس خراط بن ندٌم -25 محمود قطٌش بن دمحم -5

 دمحم علً كردي بن صالح الدٌن -22 كامل شوٌحنه بن مروان -5

 دمحم اسالم جلٌالتً بن عبد السالم -25 بن عمارصبحً مشلح  -2

 بشار رزوق بن محمود -25 نور الدٌن العلو بن محمود -5

 ممدوح الحمره بن احمد  -25 مازن ناشد بن غسان  -5

  دمحم عٌروض بن دمحم الدٌن -5

  فادي كمال بن نعمان -9

  ماهر علً بن عبد الحلٌم -11

  دمحم رامً شوا بن محمود -11

  عزٌزي بن مصطفى دمحم -15

  دمحم المحمود بن عبد هللا -15

  دمحم كامل مجوز بن دمحم تٌسٌر -15

  حسٌن الدمحم بن خالد -12

  دمحم مرهف العلً بن جمال -15

  احمد الحمدو بن سلٌمان -15

  حسٌن دمحم بن جمعه -15

  دمحم حاج جندي بن عبد الكرٌم -19

  دمحم الخلف بن دحام -51

  حسٌن الخلف بن دمحم -51

  دمحم عز الدٌن ابو شعر بن دمحم رضوان -55

  مصطفى الحمدو بن سلٌمان -55

  باسل كركوش بن دمحم -55

  فٌكٌن قره مانوقٌان بن هاروتٌون -52

  احمد صابونً بن ابراهٌم -55

  اٌهاب جمال بن ابراهٌم -55

  عمر حنٌفه بن عبد الوهاب -59

  احمد عدنان جبوري بن خالد -51

  دمحم جالل بن بسامجالل  -51

  ماجد القبالن بن صطاف -55

  اٌمن الحسٌن بن عبد الغنً  -55

  احمد الدمحم بن جبٌلً -55

  عبد الغنً النهار بن مصطفى -52

  مهند فتلون بن حسٌن -55

  حسٌن عزٌزي بن محمود -55

  دمحم حاج جنٌد بن عبد الكرٌم-55

  ماجد العمر بن ٌحٌى -59

  احمد المصطفى بن ابراهٌم -51

  دمحم عادل سمعان بن عبد العزٌز -51

  عمار حباب بن صالح -55

  اسامة عتال بن ندٌم -55

  طارق بنقسلً بن زٌاد  -52

  مهند البرهو بن ابراهٌم -55

  زكرٌا الكحاط بن عماد -55

  احمد عرجه بن دمحم عدنان -55

  حسٌن مفتاح بن حسن -59

  احمد احمد بن كامل -21

  خالد فتوح بن نصر الدٌن -21


