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تأجيل - الدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين

دمشق

درعا  1998مهاابراهيم العيد بن يوسف

درعا  1992نجاحاحسان الحسين بن يوسف

دمشق  1993فتحيهاحمد اسعد بن محمود

ريف دمشق  1998سميهأحمد الحوري بن عدنان

دمشق  1996انعاماحمد الصلح بن فارس

دمشق  2001منى الهبودأحمد الهبود بن يوسف

حلب  1998رنااحمد بدرالدين حسون بن م اديب

الصنمين  1998آمنه جندياحمد جندي بن يوسف

دمشق  1991نهىأحمد حواره بن مأمون

ريف دمشق  2000هنداحمد درويش بن م عدنان

ريف دمشق  1996روضهاحمد رمضان بن ايمن

حمص  1998دعداديب عصفوره بن عيسى

دمشق  1990فوزيهاسامه صبح بن عبد الحسيب

زاكيه  2001فوزيه خالداسامه مهاوش بن طلعات

معربه  1994خديجه العيسىالفاروق عمر المقداد بن عبد الوحيد

دمشق  1993مهاالمعتصم بال الملح بن غسان

طرطوس  1992حوريةامجد ابراهيم بن عبدا

درعا  1994امالامجد اسعد بن نذير

ريف دمشق  1992اميمهامجد غنوم بن غازي

درعا   2000ليماانس المحاميد بن عماد

درعا  2001املانور الجنم بن معن

حماة  1998شهيرهايمن الشيخ خضر بن خضر

ديرالزور  1992سهامبسام الساير بن سنجار

كناكر  2000سمر النجاربشار النجار بن موسى

درعا  2001سماحبشار الهللت بن وليد

طرطوس  1989اميرهبلل الحمد بن نصر

ريف دمشق  1996سهامبلل تنن بن بهجت

درعا  1988نوفهبلل قنبس بن فوزي

ريف دمشق  2000سماحتغلب الدرويش بن يحيى

دمشق  1993رائدةجعفر م بن نبيل

متن  الساحل   1991نجده حناجورج الخوري بن عماد

زبداني  1997سوسن الخوليجورج يعقوب بن سهيل

دمشق  1995نهلهجوزيف فرحات بن جورج

الحسكة  2001تامارجيراير اوهانيس بن فاهي



هجين  1999حالوله عوضحسان العوض بن عبد

دمشق  1999زينبحسن الشمالي بن طالب

ديرالزور  1989كفاءحسين الكنعان بن كنعان

ريف دمشق  2000كريمهحكمت شريده بن عبد الرحمن

دبلن  2000زهره الجعلخالد الدريب بن حامد

دمشق  1992نادياخالد تواتي بن م

دمشق  2000دللخالد جدور بن يوسف

جاسم   1991ناجيهخالد عسكر بن امعذه

دير الزور  1984حنانراغب دهام بن حمود

درعا  1993ايمانرأفت الساطي بن م

دمشق  1994وفاءرامي الشبابيبي بن م شاهر

راس المعره  1994تركمان حمودزكريا حيدر بن يحيى

دمشق  1995املزين العابدين الحسين بن حسين

دمشق  1999رنازين العابدين عتمه بن عصام

درعا  1994ابتسامسامر دحدل بن ناقول

ادلب  1998أميرةسعد سعد بن حافظ

درعا  1999خديجهسعيد الفروان بن م

درعا  1998ميسرسليم سليم بن م

درعا  1993الهامسمير البلخي بن تيسير

الحسكه  1991هديهشيروان سلي بن م سليم

جباتا الخشب  1998فاطمه سويدانصايل العلن بن ياسر

دمشق   1993ميسونصلح الدين الحناوي بن ايمن

درعا  2001املصلح الدين السراحين بن فواز

ريف دمشق  2000منىطارق عرابي بن محمود

ريف دمشق  1998امينهطه زين العابدين بن زين العابدين

ريف دمشق  1985فايزهعامر قصيده بن اكرم

درعا  1993صباحعبد الرحمن القشعمي بن فايز

حمص  2000رياعبد الرحمن حاكمي بن ايمن

دمشق   1993ملكعبد الرحمن سلطه جي بن هيثم

ريف دمشق  1998تغريدعبد الرحمن شرف الدين بن احمد

ريف دمشق  1994جمانةعبد اللطيف التل بن وليد

دمشق  1998املعبد ا تباب بن عبد الرؤوف

رحيبه  2000فاطمه قطيطعبد ا زلط بن زياد

دمشق  1993ريمعبد الهادي محجوب بن باسل

درعا  1997اسيمهعبدالحكيم م بن عبدالسلم

ريف دمشق  1998ثرياعبدالحميد خطيب بن م

درعا  2001رنيمعبدا المسالمه بن غسان

درعا  2001فاطمهعبدا النوفل بن عدنان



طرطوس  1990مهاعدنان الترجمان بن احمد كامل

ريف دمشق  2001دارينعدي الصحناوي بن وجدي

السويداء  1993سمرعلم شلغين بن نور الدين

دمشق  1996رويدهعلي الهادي حسين الغازي بن راجح

دمشق  2000جميلهعلي ضيف ا بن م خير

ريف دمشق  1993فاطمهعماد الدين سعد ا بن م

معضميه   1994لطيفه انيسعمر ابو الريش بن محمود

درعا  1998حوريهعمر ادبيس بن خالد

درعا  2001زينبعمر الزامل بن عبد القادر

درعا  1990عفافعمر الفارس بن عبدالحكيم

دمشق  1991وفاءعمر سنطيحه بن سليمان

درعا  2001اسمهانعمر يوسف بن احمد

دمشق  1995سحرعمرو سيف بن م شاهر

درعا  1996فايزهفؤاد ابو حويه بن احمد

دمشق  1993ماريكريم عيلنه بن جوزيف

درعا  1999فطوملؤي السهو بن مروان

درعا  1998وعدلؤي العوده بن ايهم

نوى  1990هللهمالك النصرا بن علي

ريف دمشق  1994سميرهمجد الحلبي بن صالح

منين  2001الهاممجد النسب بن وليد

ريف دمشق   2000شريفهمجد فروه بن علي

ريف دمشق  1997ايمانمجد نوفل بن ياسر

درعا  1999عبيرم الحريري بن حسان

تل النبي مندو  1992جهيدهم الخالد بن بشير

درعا  1994خديجهم الخليل بن عبد الرحمن

درعا  1991ازهورم الشتيوي بن مأمون

درعا  1997حياهم الشريف بن قاسم

كفر شمس  2000منالم الشعير بن كمال

ريف دمشق  1992هندم العبد الهادي بن ناصر

دمشق  1995مفيدهم العويدات بن ارحيل

مشفى درعا   1988هندم الفاعوري بن اسحق

درعا  1994عائشهم الكود بن علي

كناكر  1998نهل الحلقم المصري بن مصطفى

درعا  1994دللم اليوسف بن احمد

دمشق  1999هناءم انس الحلبي بن م ايمن

دمشق  1995صفاءم انس مرزوق بن عماد الدين

حلب   2001امينه اخصيمم بازككه بن محمود

دمشق  1995باسمهم بديع العاقل بن زياد



دمشق  1996يسرىم جمال الزهر بن عبد الناصر

دمشق  1993امنهم حسن طبيخ بن أنور

قاره  1996خلود عبد الرزاقم خير زوكار بن عبد ا

بيت سحم  1994مرضيهم ربيع ورده بن شعبان

دمشق  2001سمية الخطيبم رحال بن عبد ا

ريف دمشق  1997اسمهانم سالم بن سالم

ريف دمشق  1986تمامم شحادة بن عبد الكريم

دمشق  1995نسرينم شفيق النويلتي بن هيثم

دمشق  2000فتحيةم عبادة السعدي بن م مهاب

دمشق  1992ايمانم عباده عرابي بن عمر

دمشق  1994شاديةم عدنان اللحام بن م خالد

الكويت  1996عائشهم عيسى بن حسين

دمشق  1995اسيمهم غنوم بن محمود

دمشق  1993رنام فهد الدهان بن خالد

درعا  1998لبنىم مرجان بن تيسير

حمص  1985هدىم ناصر بن علي

دمشق  1993ملك بقلهم ياسر بقله بن م ممدوح

ريف دمشق  1996انعامم يزبك بن سهيل

ريف دمشق  1996فرمضرار عرابي بن صالح

ريف دمشق  1999ميساءمياسر مجيد بن اسامه

درعا  1998اسمهانمحمود ابو خروب بن عيسى

ريف دمشق  1995هالهمحمود الصوصو بن نايف

نوى  2000يسرىمزيد الخبي بن عبد الوهاب

درعا  2000خديجهمعاذ الجلم بن حسين

درعا  1993فاطمهمهند الشولي بن حسن

درعا  1995ازدهارموسى جراد بن فاروق

النبك  1991سميحه بتوزناصر بتوز بن حسن

التل  1986ايمان شريجمنضال الحوري بن عدنان

دمشق  1993انعامنضال الخطيب بن بدر الدين

دمشق  1998مرفتوائل قصيباتي بن ايمن

درعا  1993منيرهوسام القداح بن محمود

درعا  1991امنةوليد اليوسف بن م

ريف دمشق  1999امتثاليامن العبد بن احمد

طرطوس  1989وفاءيامن ديب بن ميلد

دمشق  1996رزانيحيى الحفار بن م علء الدين

حمص  1996سماهريعقوب المحمود بن سلمان

دمشق  2002عبيريوسف ضاهر بن م ناصر

السعودية  1998مراميوسف طه بن اسماعيل




