
 (درعا-رٌف دمشك -فً محافظة دمشك ) دمشك موافمات دفع  البدل النمدياسماء 

 االسم االسم
 مبارن بن عبد الفتاح خالد-55 هادي بشر بن بشار -1

 ن خلٌلعدي الخرفان ب-51 دمحم االزهر بن دمحم عادل-2

 دمحم ابً ابو العطى بن زهٌر-52 جاد الغالٌٌنً بن دمحم حسٌن-3

 لؤي الرفاعً بن باسم5-53 دمحم ٌزن سعد الدٌن بن معتز-4

 احمد باسم كوجان بن خالد-54 مهند شٌاح بن بدر الدٌن-5

 مهند السٌوفً بن احمد -55 احمد ابوشومر بن فرٌد-6

 عماد المبانً بن رضوان -56 حسٌن ٌونس بن رٌاض-7

 علً ابو زٌد بن عبد المعطً-57 دمحم لره جولً بن هشام-8

 عبد الفتاح ابو زٌد بن عبد المعطً-58 حٌدر الدرٌس بن بشٌر-9

 شٌخ االرض بن حسٌن محمود-59 رشٌد ابراهٌم بن فٌصل -15

 زٌاد تركمانً بن ابراهٌم-65 علً جمال الدٌن بن حسن-11

 عبد العزٌز زٌن بن لاسم -61 مصطفى عمر بن محمود-12

 منٌار السمٌر بن خالد-62 لؤي رباح بن احمد-13

 دمحم سمٌر الخولً بن سامر-63 دمحم شمس بن دمحم باسم-14

 عمار لبالن بن عمر-64 دمحم انس جانو بن دمحم خٌر-15

 امجد الداري بن اسامه-65 محمود بطحه بن دمحم سعٌد-16

 احمد الداري بن اسامه-66 ابراهٌم عصاصة بن مروان-17

 اسامه المبه بن عبد الرٌم-67 باسكال المعري بن خلٌل-18

 فادي المعري بن خلٌل -68 عمار الجرالً بن دمحم-19

 لاق بن دمحماحمد عدنان هالل د-69 دمحم نعٌم مصري بن صالح الدٌن-25

 معاذ نظر بن ٌاسر-75 دمحم اٌمن الحارس بن دمحم رمضان-21

 مهند الشوا بن ولٌد-71 ه بن جمالكاحمد مبرو-22

 دمحم رٌاض الحفٌان بن دمحم رشٌد-72 احمد عٌد الملن بن دمحم شحادة-23

 راكان الحسٌن بن اسعد-73 عبد الرحمن لره جولً بن هشام-24

 عمران الدغري بن خلدون-74 شادي لشالن بن مروان-25

 سمٌر الزٌن بن سعٌد-75 دمحم بالل الحامد بن فهد-26

 وسٌم ناجً الحاٌن بن عمر-76 طارق حسن بن احمد-27

 زي غباش بن موفك-77 امجد عبار بن محً الدٌن -28 

 دمحم العٌد بن مصعب-78 الصفرة بن منذردمحم لؤي -29

 دمحم امٌر الرز بن دمحم نبٌل-79 سامر الشعار بن دمحم ٌاسر-35

 ركٌه بن حمديمعتز ت-85 خالد عرفات بن زٌاد-31

 بشار الشاش بن دمحم-81 دمحم شٌخه بن محمود-32

 عمرو شٌخ الحدادٌن بن دمحم زهٌر-82 احمد الخطٌب بن غسان-33

 عبدهللا المسلمانً بن محمود-83 دمحم ماجد المصبلً بن دمحم عدنان -34

 دمحم وسٌم غبور بن دمحم بشار-84 ونمماسٌس دردرٌان بن سٌ-35

 ابراهٌم المٌدانً بن عصام-85 محمود باش بن دمحم-36

 ٌزن وردخ بن صائب-86 طارق سرحان بن وائل -37

 اٌاد كوكش بن دمحم-87 ماهر دٌب بن لٌس-38

  وسام دمحم عبٌد بن مصطفى -39

  اسل السبع بن نادرب-45

  اٌاد مولود المغربً بن عادل-41

  نور الدٌن الرٌحاوي بن دمحم ٌاسر-42

  عامر بربور بن فاٌز-43

  جوزٌف لازاٌان بن مهران-44

  نسٌم شرف بن دمحم هشام-45

  زكرٌا االوزون بن صالح الدٌن-46

  احمد بشٌر تمً بن دمحم-47

  احمد المبانً بن نزٌه-48

  غٌاث اسامً بن رضوان-49



 


