تأجيل  -الدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين
دمشق
السم

اسم الم

الولدة

أبي الطباع بن محمد ظافر

حنان

دمشق 1995

احمد المين بن محمد

غاده

حمص 1998

احمد السيد عمر بن عبد الكريم

قمر

ريف دمشق 1995

احمد العر بن محمد

هدى

ريف دمشق 1992

احمد الملك بن حسان

سمية

حماة 1996

أحمد الهبود بن يوسف

منى الهبود

دمشق 2001

احمد حنش بن عبد الرحمن

هناء

ادلب 1991

احمد حيدر بن محمد

شمسه حمامه

راس المعره 1997

احمد رمضان بن ايمن

روضه

ريف دمشق 1996

أحمد عاشور بن مسعود

جميله عاشور

رنكوس 1993

احمد عبد الرحمن بن محمد

ديبه

دمشق 1997

احمد عيون بن خالد

ساريه ماميش

عين التينه 1996

احمد معتصم المصري بن محمد خالد

شهناز

دمشق 1995

اديب عصفوره بن عيسى

دعد

حمص 1998

الهمام الخليف العبيد بن رضوان

فاطمه المطر

محكان 1992

امجد رمضان بن محمد محفوظ

منى

ريف دمشق 2000

انس الشوفي بن عدنان

فكرية

حمص 1988

أنس سيف الدين بن سجيع

صفاء أبو خير

دمشق 1994

انور البغدادي بن نوار

ظبيه الهبول

دمشق 1993

باسل محمد بن حكمت

نهله

طرطوس 1994

بلل هلل بن جلل

ماجده الشاكوش

شهبا 1999

تغلب الدرويش بن يحيى

سماح

ريف دمشق 2000

جانو كل يعقوب بن سمير

ريم

حلب 1998

جهاد عيروط بن حازم

ناديا

ريف دمشق 1996

جورج جروج بن انور

نهى

دمشق 1993

جورج يعقوب بن سهيل

سوسن الخولي

زبداني 1997

جوزيف فرحات بن جورج

نهله

دمشق 1995

حازم العمارين بن انور

سلم

درعا 1991

حسام العباس بن محمد

حمده

دير الزور 2000

حسن ديروان بن نذار

فايزة

دمشق 1992

حسين ابو عزيز بن وليد

سعاد

دمشق 1999

حسين الهويش بن علي

حليمه المحمد

الجفره 1992

حمدان الرفاعي بن ممدوح

سهام

درعا غاريه شرقيه 1999

خالد حميد بن حسين

يازي

دير الزور 1989

راغب دهام بن حمود

حنان

دير الزور 1984

زياد الفقير بن محمود زكي

يسرى

درعا 2000

زياد عثمان بن محمد

ثراء عبود

مزرعة بيت جن 1992

سيف الدين العلي بن ناصر

سهام

درعا 1997

طلل زينه بن عبد الرزاق

اسيما

دمشق 1990

عبد الرزاق السعدي بن محي الدين

آمنه

درعا 1996

عبد الكريم ابو ضاهر بن محمد

فاطمه

ريف دمشق 1992

عبد ا السعدي بن هيسم

سماهر

درعا 2001

عبد ا عقل بن ابراهيم

سميره

درعا 1989

عبدا العفنان بن رشيد

شمسه

الرقة 1992

عدي الصالح بن محمد

فاطمه

حماه 1999

علء الشيخ بن خليل

حنان الخطيب

كسوه 1989

علء صالح بن جابر

فايزه السوقي

دمشق 1998

علء طحان بن علي

تمام

درعا 1998

علي ضيف ا بن محمد خير

جميله

دمشق 2000

عمر الزامل بن عبد القادر

زينب

درعا 2001

عمر العاسمي بن سمير

غاده

درعا 1997

عمر حلق بن محمد سعد الدين

فهميه

دمشق 1995

عمر عنتر بن مصطفى

مرام

اللذقيه 1994

عيسى حبوس بن محمد

نزيهه

حمص 1994

عيسى هلول بن بسام

فداء

اللذقية 1994

غيث ابو رافع بن وسيم

ساميه الطرش

دمشق 2000

فادي الخوالدة بن عبد السلم

زينب الخالدي

مشفى درعا 1996

فهد المسمارالعطيه بن علي

فطومه المسمار

الباغوز 2001

كابي ملحم بن رياض

سلوى ترك

دمشق 1992

كنان الخوري بن شريف

سميره الخوري

خبب 1989

كنان نوفل بن عادل

ميساء

دمشق 1987

لؤي الشيباني بن حسن

نجوى ابو حجيلي

بكا 1993

لؤي دبو بن خالد

مريم العلي

دمشق 1994

لؤي طرودي بن محمد

مريم

دمشق 1990

ماجد التنك بن نزيه

سميره النعسان

النبك 2001

ماجد العبد بن خلف

زينب

دير الزور 1999

مازن العر بن محمد

هدى

ريف دمشق 1995

مأمون عربش بن احمد رافت

سلوى

دمشق 1998

مجد فروه بن علي

شريفه

ريف دمشق 2000

محمد الحاج علي بن حسن

مريم

ريف دمشق 1987

محمد الحسن السراحين بن زياد

هيام

درعا 1989

محمد الخليل بن عبد الرحمن

خديجه

درعا 1994

محمد العر بن علي

منى العر

سرغايا 1993

محمد العلي بن يحيى

رانيا

درعا 2001

محمد الكلش بن عامر

مريم

درعا 2000

محمد المصري بن مصطفى

نهل الحلق

كناكر 1998

محمد انس شهبندر بن هشام

نزهه

دمشق 1986

محمد أنس ميقري بن محمود

رنا

دمشق 1997

محمد بازككه بن محمود

امينه اخصيم

حلب 2001

محمد حسام تنبكجي بن اياد

مها

دمشق 1991

محمد ديب المصري بن حمدي

سهى

دمشق 1997

محمد ذيب بن سالم

رباب الخضر

السهوه 1999

محمد شحادة بن عبد الكريم

تمام

ريف دمشق 1986

محمد شفيق النويلتي بن هيثم

نسرين

دمشق 1995

محمد ضاهر المحمد بن عبدالله

ساميه

حلب كفركار 1993

محمد عرول بن هيثم

سمر

دمشق 1994

محمد فرح بن مامون

خالديه

ريف دمشق 1996

محمد كامل بن فايز

فلك

دمشق 1992

محمد كنعان بن مأمون

منال

دمشق 1999

محمد مطيط بن نبيل

سوسن

دمشق 1996

محمد ياسر بقله بن محمد ممدوح

ملك بقله

دمشق 1993

محمد يحيى العزي بن عصام

لمى

دمشق 1998

محمود حوا بن سهيل

سائدة

دمشق 1997

محمود مصري بن عبدو

نجوى

حمص 1992

مصطفى الحجو الحمدي بن بلل

شاديه

حلب 1993

مصطفى سريول بن سليم

بشيره سلم

مشفى دوما 1989

مضر الحمصي بن ايمن

عبير

درعا 1992

مضر صالح بن عبدالعزيز

امنه

ريف دمشق 1997

معن فياض بن بدر الدين

دلل

ريف دمشق 1998

مهند التل بن محمد

غاليه التل

زبداني 1998

مهند الحريري بن جهاد

حنان

درعا 2000

مهند رمضان بن محمد محفوظ

منى

دمشق 2000

موفق الحمصي بن نضال

سناء

درعا 1998

ناصر بتوز بن حسن

سميحه بتوز

النبك 1991

ناصر حمود بن مامون

نوال

المارات 1994

نسيم قسام بن نزار

هدى

ريف دمشق 1993

نور الدين التركماني بن جمال

عتاب

درعا 2000

نورس النبواني بن زيان

مي منذر

قطنا 1991

وليد العبد بن خالد

ريم مراد

نبك 1998

وليم عريج بن عزت

نعايم

السويداء 1997

