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تأجيل - الدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين

دمشق

ديرالزور   2002جميلهابراهيم الحمود بن احمد

درعا  2001هناديابراهيم الرفاعي بن فارس

دمشق  1995حنانأبي الطباع بن م ظافر

حمص  1998غادهاحمد  المين بن م

دمشق  1992عائشهاحمد البيش بن عدنان

دمشق  2001رندهاحمد الخضري بن م

القنيطرة  1998سهيلهاحمد الخميس بن خالد

حماه  1995حوريهاحمد الرحال بن زهير

الحسكه  2001كفاحاحمد الرمح بن عروه

ريف دمشق  1995قمراحمد السيد عمر بن عبد الكريم

دمشق  1996انعاماحمد الصلح بن فارس

الحجر السود  2000رويده راشداحمد العقله بن ابراهيم

درعا  2000هنادياحمد العياش بن زكريا

درعا  2001هياماحمد الفشتكي بن عيسى

درعا  1991هياماحمد المحمود بن خالد

درعا  2000غفراناحمد المسالمه بن م

حماة  1996سميةاحمد الملك بن حسان

حلب  1995ابتساماحمد بشار عتر بن م

الصنمين  1998آمنه جندياحمد جندي بن يوسف

حلب  1991حليمهاحمد حاج عثمان بن خالد

القنيطرة  1992تشايعاحمد حسون بن حسون

منين  1996حياه محيسناحمد حماديه بن زياد

دمشق  1991نهىأحمد حواره بن مأمون

ريف دمشق  1992ذهبيهاحمد خرنوب بن وهيب

ريف دمشق  2000هنداحمد درويش بن م عدنان

اللذقيه جبله  1990نبيلهاحمد درويش بن محمود

ريف دمشق  1996روضهاحمد رمضان بن ايمن

ريف دمشق  1996هديهاحمد شداد بن م

دمشق  1997ديبهاحمد عبد الرحمن بن م

طرطوس  1995سفتلنهاحمد عبد الرحمن بن جهاد

دمشق  1997ناهداحمد عمران وهاب بن م وليد

عين التينه  1996ساريه ماميشاحمد عيون بن خالد

دمشق  1998اعتدال محفوظأحمد محفوض بن نصوح

دمشق  1995شهنازاحمد معتصم المصري بن م خالد



دمشق  1994فيروز اسمندرأحمد يوسف بن عباس

دمشق  1992الهامادمون دحدوح بن الياس

حواش  1998بديعهادهم ابو عيطه بن نعمان

حمص  1998دعداديب عصفوره بن عيسى

حماة  1993جميلةأسامة الحمداوي بن حمدان

دمشق  1990نجاحاسامة العبدا بن احمد

اللذقية  1994سميااسامه العبسي بن م

دمشق  1995نائلهاسامه حرح بن مأمون

ريف دمشق  1998وفاءاسعد نصر بن اكرم

دمشق  1992نهلهاسكندر لوقا بن سامر

طرطوس  1997جمانهالحسين عيسى بن ياسر

محكان  1992فاطمه المطرالهمام الخليف العبيد بن رضوان

درعا  1998ميسونامجد الغزالي بن اسامه

ريف دمشق  2000منىامجد رمضان بن م محفوظ

ريف دمشق  2000سميهامجد فروه بن مصطفى

حمص  1988فكريةانس الشوفي بن عدنان

دمشق  2000نسرينأنس الملك بن معاذ

دمشق  1993رغداءأنس قبي قولي بن م قاسم

دمشق  1992مارلينانطوان طنوس بن غسان

رده كبير  1995فاطمه البوحسنأنور الحمد بن جمعه

دمشق   1993ظبيه الهبولانور البغدادي بن نوار

ريف دمشق  1998دعداوس الحاج حسن بن عبدالحليم

دمشق  1997نور الهدى اليافياياد المغربي بن بشار

معارة الخوان  1997منتهى حلجوإياد حلجو بن صالح

السويداء  1997مهااياد سخيه بن رمزات

ديرالزور  1998خميسهايمن العبد بن محمود

درعا  2000انتصارايمن حسين بن خالد

مخيم اليرموك  1993عبيرأيهم بستوني بن وسام

درعا  1992منىايهم مفضي بن م

طرطوس  1994نهلهباسل م بن حكمت

درعا  1996دللبرهان علي حمد بن م

ديرالزور  1992سهامبسام الساير بن سنجار

حماه  1995هالهبشار الحمصي بن نوفل

درعا  1997نبيلهبشار الشدايده بن جبران

درعا  1998هندبشار الغزاوي بن بسام

ريف دمشق  1995افتكاربشر اسميطه بن أحمد فايز

ريف دمشق  1998شهيرهبلل ادريس بن غسان

دمشق  1994باسمهبلل المارديني بن محمود



شهبا   1999ماجده الشاكوشبلل هلل بن جلل

ريف دمشق  2000رانيابهجت مسكه بن احمد

ريف دمشق  2000سماحتغلب الدرويش بن يحيى

دير الزور  1987شيخهتيسير الحسين بن بنيان

حمص  1989نوالثائر الداي بن جبران

اللذقيه  1998سوسنجعفر حسن بن وهيب

حمص   1992نوالجورج الحصني بن بسام

متن  الساحل   1991نجده حناجورج الخوري بن عماد

دمشق  1993نهىجورج جروج بن انور

زبداني  1997سوسن الخوليجورج يعقوب بن سهيل

درعا  1991سلمحازم العمارين بن انور

دمشق   1991هيامحازم شحرور بن م علي

دير الزور  2000حمدهحسام العباس بن م

هجين  1999حالوله عوضحسان العوض بن عبد

دمشق  1999زينبحسن الشمالي بن طالب

درعا  2001ودادحسن الغزالي بن محمود

دمشق  1992فايزةحسن ديروان بن نذار

ريف دمشق  1998سهامحسيب سعد بن منير

درعا  2001زهرهحسين المدد بن احمد

درعا  1992عائشهحسين الموسى بن بركات

الجفره  1992حليمه المحسين الهويش بن علي

درعا غاريه شرقيه  1999سهامحمدان الرفاعي بن ممدوح

ريف دمشق  2000خديجهحمزه الدره بن م عبد الحي

ريف دمشق  1998نعيمهحمزه غنيم الشيخ بن م

طرطوس  1998سميحهحيدر حزوري بن عيسى

اللذقيه  1993نيروزحيدرة كحيله بن م

دبلن  2000زهره الجعلخالد الدريب بن حامد

دمشق  2000دللخالد جدور بن يوسف

دير الزور  1989يازيخالد حميد بن حسين

ريف دمشق  2001نجوىخالد روميه بن كمال

دمشق  1998جمانةخالد عقاد بن يوسف

غارية غربية  1990مريمخليل خليل بن راتب

درعا  1998امالرائد الخلف بن جمال

دير الزور  1984حنانراغب دهام بن حمود

درعا  1993منالرامي الجاموس بن اسد

دير الزور  1990سمرهرامي الخضر الصغير بن صالح

درعا  2001مريمرامي دريزي بن زياد

دير الزور  2001خزنهرضا الخضر الصغير بن م



ديرالزور  1998املرعد العيسى بن جابر

حماه   1999نوررواد قندقجي بن نضال

طرطوس  1995زوياروبيرت ضومط بن بشار

دمشق  2000رول الكفريزهير دبور بن موفق

درعا  2000يسرىزياد الفقير بن محمود زكي

ريف دمشق  1996فريزهزيد عيد بن مأمون

دمشق  1995املزين العابدين الحسين بن حسين

السويداء  1993نسيبهسامح ابو عمار بن مرعي

درعا  1998افتكارسامر بركات بن منصور

حمص  1985هناءسامي شربك بن م غسان

ريف دمشق  1998سعدهسعد صليبي بن اكرم

دير الزور  1991عمشهسليمان زغير بن نومان

درعا  1993الهامسمير البلخي بن تيسير

ريف دمشق  1987منيرهسمير الخطيب بن احمد

درعا  1992فاطمهسمير الغزالي بن م

ريف دمشق  1988فاطمةسمير صالح بن يحيى

درعا  1993منالشادي المقداد بن م

دمشق  1993هندشادي حلوه بن م

حماة  1993سحرشكيب ارسلن بن يوسف

التل   1991رانيه خدام الجامعصالح المظلوم بن م

حمص  1995مريمصبحي سلوم بن عيسى

دمشق  1995فادياضياء جيروديه بن م منير

درعا  1997ناديهضياء م احمد بن م

درعا  1992فوزهطارق اسعد بن اسماعيل

حلب  2001هلطارق باروت بن عماد

ريف دمشق  1998باسمهطارق ضاهر بن م

دمشق  1990اسيماطلل زينه بن عبد الرزاق

حلب  1984عزيزهعامر حزاني بن محمود

دمشق  1996خلود القصار بني المرجهعامر مسلم بن فؤاد

دمشق   1995منىعبادة نسب بن م ديب

ريف دمشق  2001هيامعبد الرؤوف الحايك بن مصطفى

ابطع  2001حياه الشعبانيعبد الرحمن الشعباني بن م

درعا  1997سوسنعبد الرحمن العاسمي بن ياسر

دمشق  1992دللعبد الرحمن اليعقوب بن احمد

دمشق  1999سمرعبد الرحمن جلل الدين بن محمود مصون

حمص  2000رياعبد الرحمن حاكمي بن ايمن

ريف دمشق  1991هيفاءعبد الرحمن زكريا بن اسامه

حماه  1999نادرهعبد الرحمن طنجه بن احمد



دمشق  1997قمر التركمانيعبد الرحمن طنطه بن احمد راتب

درعا  1996آمنهعبد الرزاق السعدي بن محي الدين

دير الزور  2001جميلهعبد الغفور النبر بن م

دمشق  1991روضةعبد الفتاح عرار بن م ياسين

دير الزور  2001خولهعبد القادر النظيف بن حمود

ريف دمشق  1992فاطمهعبد الكريم ابو ضاهر بن م

ريف دمشق  1998نعيمهعبد الكريم القرع بن عبد الرزاق

حماه  1988مرامعبد الكريم العاشق بن عمر

حلب  1998امينهعبد الكريم الكدرو بن فهد

ريف دمشق  2000سهيرعبد الكريم رزق بن هايل

درعا  2000صباحعبد ا الجباوي بن م علي

درعا  2001سماهرعبد ا السعدي بن هيسم

ريف دمشق  2001وفاءعبد ا الشيخ بن جلل

اللذقيه  1994نوالعبد ا بدور بن وديع

دمشق  1993ريمعبد الهادي محجوب بن باسل

ريف دمشق  1996اميرهعبدالرحمن الحلبي بن خالد

درعا  1998عائشهعبدالرحمن السعدي بن حسن

دير الزور  1998هدلهعبدالرحمن العلي بن حمد

درعا  2000زينبعبدالرحمن حمد بن عبدالناصر

درعا  2001عواطفعبدالسلم الجلم بن معتز

درعا  2001منالعبدالكريم الخليل بن م

الرقة  1992شمسهعبدا العفنان بن رشيد

دمشق  1994فايزهعبدا داود بن حسين

درعا  1994باسمهعبده المنصور بن م

ريف دمشق  2000ختامعبده قدور بن م عماد

درعا  1998حكيمهعدنان الخوالده بن تيسير

السويداء  1995ادالعدي ابو علي مهنا بن بسام

حماه  1999فاطمهعدي الصالح بن م

ريف دمشق  2001دارينعدي الصحناوي بن وجدي

حمص  1989شذىعصامي السمان بن يزيد

دمشق  1988ميساءعلء الشرابي بن احمد فواز

دمشق  1998فايزه السوقيعلء صالح بن جابر

دمشق  1999منالعلء موزه بن احمد

السويداء  1993سمرعلم شلغين بن نور الدين

درعا  2001منىعلي الحلقي بن نور الدين

درعا  2000غادهعلي الصمادي بن عبد الهادي

دمشق  1996رويدهعلي الهادي حسين الغازي بن راجح

دمشق  2000جميلهعلي ضيف ا بن م خير



درعا  1996ابتسامعلي طنطوري بن عبدالرحمن

درعا  2000فاطمهعلي يوسف بن حسن

دير الزور  2001خولهعمار الجوار بن جمعه

حمص  1995هزارعمار الشمالي بن عزام

درعا  2001زينبعمر الزامل بن عبد القادر

درعا  2001كوثرعمر الشبلي بن بشار

درعا  1997غادهعمر العاسمي بن سمير

ديرالزور  1997كطنهعمر العبدا بن جمال

دير الزور  2001فاطمهعمر الم بن حسين

دمشق  1995فهميهعمر حلق بن م سعد الدين

دمشق  1991وفاءعمر سنطيحه بن سليمان

اللذقيه  1994مرامعمر عنتر بن مصطفى

دمشق  1991هدىعمر فرح شيخ الحاره بن ممدوح

ريف دمشق  1999مريمعمر مراد بن ابراهيم

دمشق  1994باسمةعمران دردر بن مصلح

دمشق  1992رحابعمرو خولي بن م ديب

درعا  2001فرحهعميد خليل الرفاعي بن منيف

معضميه  1998عبير حبقةعنبر عنبر بن حسان

حمص  1994نزيههعيسى حبوس بن م

اللذقية  1994فداءعيسى هلول بن بسام

ريف دمشق  1994بديعهغدير الصالح بن عاصم

دمشق  1989ليلىغياث صالحاني بن ياسين

دمشق  2000ساميه الطرشغيث ابو رافع بن وسيم

ريف دمشق  2000رناغيث الحلبي بن يحيى

دمشق  1992منالغيث العقاد بن عبد ا

درعا  1996فايزهفؤاد ابو حويه بن احمد

مشفى درعا  1996زينب الخالديفادي الخوالدة بن عبد السلم

دمشق  1995سمرفادي عيسى بن عرفان

ريف دمشق  2000ميساءفراس الصدقه بن م

دمشق  1996باسمهفراس العبسي بن م طلعت

دير الزور  2001بسمهفهد الخلف بن رسلن

الباغوز  2001فطومه المسمارفهد المسمارالعطيه بن علي

درعا  1992نجاحفهر الناصر بن م خير

درعا  2001فاطمةفواز بركات بن يحيى

حلب  1995دللفياض كهيا بن رياض

حلب  1992نهلهقاسم احمد بن م

دمشق  1992خلودقصي خلوف بن الياس

حمص  2000وصالكابي حجل بن صلح



دمشق  1992سلوى ترككابي ملحم بن رياض

اللذقية  1995فدوىكريم عليو بن نهاد

حمص  1995رويدهكمال اسعد بن جورج

خبب  1989سميره الخوريكنان الخوري بن شريف

دمشق  1987ميساءكنان نوفل بن عادل

بكا   1993نجوى ابو حجيليلؤي الشيباني بن حسن

درعا  2000ايمانلؤي العيسى بن اياد

دمشق  1994مريم العليلؤي دبو بن خالد

ريف دمشق  1998ماجدهلؤي زقزق بن ابراهيم

دير الزور  1986ماجدهليث الحاج هزاع بن م

النبك   2001سميره النعسانماجد التنك بن نزيه

دير الزور  1999زينبماجد العبد بن خلف

حماه  1992رويدهماريو ضومط بن ابراهيم

دمشق  1995املمازن الشاطر بن ابراهيم

نوى  1990هللهمالك النصرا بن علي

دمشق  1988منىمؤمن طناطره بن م

دمشق  1998سلوىمأمون عربش بن احمد رافت

دمشق  1996خلودماهر القطان بن م خير

درعا  2001حنانمؤيد الرفاعي بن احمد

الرقه  1993منىمؤيد عيسى بن رائد

ريف دمشق  2001سلوىمؤيد قصبه بن نبيل

ريف دمشق  1994زكيهمجد الرفاعي بن عبدالمولى

جرمانا   1995نوره العربيدمجد العربيد بن رضا

منين  2001الهاممجد النسب بن وليد

ريف دمشق  1993سمرم ابو حسان بن عدنان

حماه  1997حنانم ابو خصرين بن نضال

حلب  1998ميادهم ابو خميس بن م نادر

درعا  1998املم ابو كانون بن احمد

درعا  1997نادرهم احمد بن زياد

ريف دمشق  1997ايمانم البقاعي بن منذير

ريف دمشق  1987مريمم الحاج علي بن حسن

ابطع  2001ايمان النصيراتم الحريري بن مصعب

دير الزور  1992حمدهم الحسن بن خليف

درعا  1989هيامم الحسن السراحين بن زياد

درعا  1994مريمم الراجح بن خالد

دمشق  1989حسناءم الزالق بن م زياد

دمشق   1998منالم السويدان بن خالد

درعا  1991ازهورم الشتيوي بن مأمون



ديرالزور  1996عزيزهم العبدا بن ضحوك

درعا  1998حنانم العلي بن فيصل

دمشق  1995مفيدهم العويدات بن ارحيل

كفر شمس  2000خلودم العيسى بن نواف

عين الفيجه  1997مريم الغضبانم الغضبان بن نعمان

مشفى درعا   1988هندم الفاعوري بن اسحق

درعا  1992عائشهم القويدر بن جمال

دمشق  1990هدىم الكل بن جميل

درعا  1994عائشهم الكود بن علي

حماة  1996سحرم اللذقاني بن صلح الدين

كناكر  1998نهل الحلقم المصري بن مصطفى

دمشق  1991ميساءم النور زيدان بن كمال

درعا  1994دللم اليوسف بن احمد

دمشق  1986نزههم انس شهبندر بن هشام

دمشق  1997رنام أنس ميقري بن محمود

دمشق  1995رحابم ايسر المحمود بن وليد

دمشق  1995باسمهم بديع العاقل بن زياد

دمشق  1994اميهم بشار القيم بن عدنان

دمشق  1991مهام حسام تنبكجي بن اياد

ريف دمشق  1998ناهدم خطبا بن عدنان

دمشق  1996ريمام خير الشربجي بن م ياسر

دمشق   2000اسماء السيوفيم خير مراد بن رضوان

دمشق  1991ودادم ديب العسلي بن جودات

دمشق  1997سهىم ديب المصري بن حمدي

السهوه  1999رباب الخضرم ذيب بن سالم

ادلب  1989نعيمهم رافد قربي بن خالد

بيت سحم  1994مرضيهم ربيع ورده بن شعبان

ريف دمشق  1992عبيرم ريا بن فيصل

ريف دمشق  1986تمامم شحادة بن عبد الكريم

حمص  1995نجاةم شعار بن خالد

دمشق  1998غصونم شعار بن م هيثم

دمشق  1995نسرينم شفيق النويلتي بن هيثم

ريف دمشق  1996فاتنم صفوان حموده بن حكمت

حلب كفركار  1993ساميهم ضاهر الم بن عبدالله

دمشق  1996زبيدهم طارق كنعان بن حسام

دمشق  1997سميرهم طرسوسلي بن خالد

حماه  1998امونم عباده الم طه بن احمد

دمشق  1992ايمانم عباده عرابي بن عمر



دمشق  1995فرم علء ملص بن م غسان

دمشق  1994ثناءم عمار فرا بن م معتز

درعا  1992منىم عوض بن اديب

دمشق  1995اسيمهم غنوم بن محمود

حلب  1993هناءم فراس مهروسة بن م مالك

ريف دمشق  1996خالديهم فرح بن مامون

دمشق  1992فلكم كامل بن فايز

دمشق  1999منالم كنعان بن مأمون

دمشق  1995ميساءم مازن امانو بن م

دمشق  1995ميادهم مجد الناشف بن بدر الدين

ريف دمشق  1997نسيبهم مخيبر بن احمد مازن

ريف دمشق  1992ميادهم نور ابو سرور بن سمير

حلب  1995سناءم نور عرابي بن منذر

دمشق  1993ملك بقلهم ياسر بقله بن م ممدوح

دمشق  1993شذىم يامن الطباع بن ماهر

دمشق  1994سناءم يحيى العبدا بن م عدنان

دمشق  1998لمىم يحيى العزي بن عصام

حماه  1998مهامعلي قيمة بن هيثم

دمشق  1997فاطمة كزالةمغياث الحافي بن أديب

دمشق  1988سوزانمحمود البزره بن عماد

حماه   1998ردفيه حسن عاشورمحمود النشار بن حسن

دمشق  1997سائدةمحمود حوا بن سهيل

زاكية  2001سلوى الفهادمحمود خالد بن م خير

حمص  1992نجوىمحمود مصري بن عبدو

دير الزور  1991حمدهمسعد الخميس بن داود

حماه  1988سحرمصطفى الكردي بن م

مشفى دوما  1989بشيره سلممصطفى سريول بن سليم

درعا  1996هدىمصعب شحاده بن عاطف

ريف دمشق  1997امنهمضر صالح بن عبدالعزيز

دمشق  1990اميرهمعاذ الذهبي بن م بدر الدين

درعا  1991ترفهمعاويه العلي بن محمود

ريف دمشق  1996خبصهمعتصم خلوف بن نواف

ريف دمشق  1998دللمعن فياض بن بدر الدين

دمشق  1997سناءممتاز الملك بن عماد

زبداني  1998غاليه التلمهند التل بن م

درعا  2000حنانمهند الحريري بن جهاد

درعا  1988حنانمهند الشاذلي بن قاسم

دمشق  2000منىمهند رمضان بن م محفوظ



الجنينة   1996شهيره الذيابمهيب الذياب بن نواف

درعا  1998سناءموفق الحمصي بن نضال

دوما  1996انعامموفق العساف بن يوسف

دير الزور  2001وضحهميسم الحويجه بن م

دمشق  1996ايفلينميشيل اسطفان بن هيثم

ديرالزور  1991نصرهناصر الحاج حسين بن عذاب

المارات  1994نوالناصر حمود بن مامون

ريف دمشق  1993هدىنسيم قسام بن نزار

دمشق  1992وفاءنوار فلوح بن صائب

دير الزور  2001عائشهنواف م بن ثابت

درعا  2000عتابنور الدين التركماني بن جمال

الحسكة  1997ودادنور الدين العليان بن م

دمشق   2001منال عطفهنور الدين الهيجاني بن حسام

طرطوس  1997بتولنور حسين بن سليم

حلب  2001فطومنورالدين بركات بن احمد

قطنا  1991مي منذرنورس النبواني بن زيان

كفير يبوس   1998خديجة حليمةهارون حمود بن رشيد

دير الزور  2000فاطمههاشم الجاسم بن مبارك

درعا  1998نبالهايل الزعبي بن م زياد

حماه  1997دللهومام الجركس بن خالد

ديرالزور  2001هدلهوائل الصالح بن جاسم

حماه  1993فطمهوائل المصري بن جهاد

درعا  1993منيرهوسام القداح بن محمود

ريف دمشق  1998نجوهوسيم النبواني بن رشيد

ريف دمشق  1998هيفاءوسيم دبوس بن احمد

السويداء  1996فروعد مهنا بن ناصر

نبك  1998ريم مرادوليد العبد بن خالد

درعا  1991امنةوليد اليوسف بن م

دمشق  1993ميساءياسين الحماصنه بن فؤاد

ريف دمشق  1997صبحيهيامن سليمان بن نبيل

دمشق  1996رزانيحيى الحفار بن م علء الدين

درعا  2001نجوىيزن النابلسي بن منصور

دمشق  1992منىيزن شحادة بن غسان

درعا  1991غيداءيمان الخطيب بن عبد الحكيم

حمص  1996عفافيوسف شيخ عيسى بن نادر

طرطوس  1996نهلهيوشع شعبان بن بدر


