
 

 

 

 

   - 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 ضاحية األسدسنوات/ في محافظة دير الزور مشروع  7/  سنوات/ ومرحلة ثانية 5الفئة /أ/ مرحلة أولى /

 2022/  3/   6جلسة التوزيع ليوم /   األحد   /  تاريخ:  

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 سهام نعوم اليوسف محمد أ 1 1

 صباح وليد الحمود خالد أ 2 2

 ابتسام عدنان الحدو ديمة أ 5 3

 نجاة محمد نوري جميدة مديحة أ 6 4

 سارة اسماعيل العلوش منار  أ 7 5

 جوريه صبحي المحمد أحمد أ 8 6

 صبحة خلف العبدهللا ماجد أ 10 7

 سهام مرعي اعويني الحسن أ 12 8

 مصرية خضر  الجلب باسم أ 13 9

 وضحة علي العزاوي امينة أ 14 10

 هدله محمد  العبيد حسان أ 15 11

 فاطمة محمد الحسين عروبة أ 16 12

 ايمان نجيب الفياض حنين أ 18 13

 فطومه عبد الرزاق العمر سمير أ 19 14

 ترفة حسين الخلف فاطمة أ 22 15

   داوود الطالع أمين أ 23 16

 كامله خلف الحنيش صباح أ 24 17

 يسرى نوري االسماعيل محمد أ 25 18

 يسرى ابراهيم الدغيم محمد أ 26 19

 فتحية عبد الرحمن الحاج خليفة غاده أ 29 20

 مديحة عبد الجواد سيد عمر عادل أ 30 21

 عبلة  محمود العفوش محمود أ 32 22

 حواء مهيان العلي قطنة أ 35 23

   مهيدي العلوش مازن أ 36 24

 خولة غسان هالل فراس أ 37 25

 فوازه حنيش السليمان عبد هللا أ 38 26

 حمده حسين المحمد عبد أ 42 27

 ترفه حسين الخلف احمد أ 43 28

 شعاع محمد العلي علي أ 44 29

 صالحة اسماعيل العبدهللا عبد الرحمن أ 46 30

 فاطمة كمال الموسى الفارعة أ 48 31

 زهور حمود سليمان العبدهللا عبد المنعم أ 49 32

   حسين الحنت بدور أ 50 33

 روضة سليمان الشبيب عبد الرحمن أ 51 34

 فخرية فاروق العكلابراهيم  عماد أ 52 35

 طليعة محمد الفرحان باكزة أ 56 36

 نهلة ميثاق هنيدي مهند أ 57 37

 نجاح مروان الخاطر وضاح أ 58 38

 نعيمة محمد توفيق السالمة أحمد أ 60 39

 حمده عبد الحليم العويد أحمد أ 63 40

 ضحية فرحان العلي حميد أ 68 41

   أحمد الحمود صبا أ 69 42

 حامدية اسماعيل الخريط بسام أ 70 43

 سكرة حسين الدوش محمد أ 71 44

 نهيدة مراد الحاج أسماء أ 73 45

 حليمة خلف الحرجان رزق هللا أ 74 46

 خلفة عالوي الجريس هاشم أ 80 47

 جورية محمد الخلف راشد أ 82 48

 فريدة محمد سعيد رباح بشرى  أ 84 49

 تركية محمد صالح الصايل مجحم أ 85 50



 

 

 
 
 
 

  – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 مشروع ضاحية األسد سنوات/ في محافظة دير الزور 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى /  

 2022/  3/   7جلسة التوزيع ليوم /  االثنين  /  تاريخ:  

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 شعيلة اسماعيل الحمود البشر سلوى أ 86 51

 اسعاف شاكر العبدهللا تميم أ 88 52

 مها هاشم العلي ماهر أ 89 53

 فلاير بدري الرمضان أحمد أ 93 54

 عفرة رمضان الخضر هاني أ 95 55

 وضحه حمد الجبرين يسرى أ 97 56

 حامدية عبود عساف محمد أ 99 57

 اميرة عبد المطلب حاجو غسان أ 101 58

 كفا عفيف عايش مريم أ 103 59

 مريم خليل العلوش صفاء أ 106 60

 وزة محمد العباس خليل أ 107 61

 ابتسام عبدهللا شهاب محمد أ 109 62

   سليمان الحمور محمود أ 110 63

 حسنة أحمد الحمود االسود عواد أ 112 64

 نهيدة عبد الخالق محمد الجراد رامي أ 113 65

 نهيده عبد اللطيف المشهور سمر  أ 115 66

 نورية ابراهيم خلف العاني عليا أ 116 67

 نورية غنام المحمد ريم أ 118 68

 وداد ممتاز بيك البعاج علي أ 123 69

 ايمان منفي المرهج محمد يامن أ 124 70

 زينب خلف السليمان فتحية أ 125 71

 فوزية صالح الرشيد وفاء أ 126 72

 هيام وجدي فهد فهد أ 127 73

 فوزية عدنان الديواني سوسن أ 132 74

 خلفة حمود صالح سلوى أ 135 75

 فادية محمد عزيز االدلبي غزوة أ 136 76

 مفيدة بديع العلوني يحيى أ 137 77

 هند عبدهللا مرعي مجد الدين أ 138 78

 نهله تركي الرشيد العبود روعة أ 139 79

 وضحة جاسم الكسار ياسر أ 141 80

 قزة مصطفى آغي مروان أ 143 81

 وطفة حسين الصالح بشير أ 145 82

 فاطمة عبد الرحمن السعران راجحة أ 146 83

 نبهة عبود المحيمد أحمد أ 147 84

 فلاير عبود العلي حسين أ 153 85

 ملك محمد عزت الحاجي طعمة منال أ 154 86

 جورية صبحي المحمد محمد أ 155 87

 عبلة  محمود العفوش محمد أ 156 88

 عفرة رمضان الخضر سامي أ 157 89

 شكرية محمد جميل الحسين زاهر أ 160 90

 بدرة مصطفى العبود مريم أ 161 91

 سعاد عارف حسين هالة أ 162 92

 سمية جمال حسين باسمة أ 164 93

 سعدة شريف العمر حمد أ 165 94

 فضة خلف العمر ابراهيم أ 166 95

 غادة زهران عبيد زينة أ 169 96

 هدية نجم البكري رياض أ 171 97

 عسيلة محمد الحمود ياسر أ 172 98

 صبحة حسين الكرط محمد أ 176 99

 امل حسن الجبر مرعي أ 177 100



 

 

 
 
 
 

   - 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 سنوات/ في محافظة دير الزور  مشروع ضاحية األسد 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى / 

 2022/  3/   8جلسة التوزيع ليوم /  الثالثاء /  تاريخ: 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 نادية المشهور محمد فتون أ 180 101

  مروان العاني تيماء أ 181 102
  احمد الديب عز الدين أ 182 103
 ليلى اسماعيل الحاج عارف دحام أ 183 104

  صالح الحمدان الحاج عائشة أ 184 105
 هاجر حسين الهليج عطاهللا أ 185 106

 صفاء جمال سليمان اغا خالد أ 186 107

 نورية علي الحسين ياسر أ 188 108

 امينة محمد طه عبد القادر محمد أ 189 109

 نوال عبد القادر العبيد مالك أ 190 110

 سمورة عيسى العلي عبدهللا أ 192 111

 ناجية يونس الجمعة ايمان أ 193 112

 ايمان مرهف بطاح هبة أ 195 113

 صفاء انور جميل خلود أ 196 114

 مها فؤاد صالح مزنه أ 198 115

 اميرة مروان الحسين منى أ 199 116

 قيادة عبد الحكيم الجنيد خالدة أ 201 117

 امية سليمان المحمود رجاء أ 204 118

 عايشة اسود الجاسر سالم أ 205 119

  غسان دريعي هوازن أ 208 120
 بلقيس داوود االحمد احمد أ 209 121

 فطيم صالح الحسين ملحم أ 213 122

 شكورة صالح الجعدان سامر أ 214 123

 عائشة فاضل السراج سمية أ 215 124

 غنمة يوسف الخليف عقبة أ 218 125

 حلوه حامد الدواس خلف أ 219 126

 فوزية محمد الخليل رنى أ 222 127

 فادية بديع الهزاع محمد مازن أ 224 128

 مالكه هرماس الحمي لمياء أ 226 129

 جمولة تركي الفندي احمد أ 228 130

 امتثال عبد العزيز المصطفى المجد أ 229 131

 فضيلة عبد القادر الخليفة فاتن أ 235 132

  علي العبود سنية أ 238 133
  عبد الحميد الهزاع صفاء أ 242 134
 شاهناز فارس الحمود العكل عبدهللا أ 243 135

 جياس احمد العبدهللا حاجم أ 244 136

 نعيمة شحاذة الطريف نجوى أ 245 137

 ايمان عادل عبود الحميد مضر أ 246 138

  صالح الحمدان الحاج هناء أ 247 139
 ليلى ذياب الشنتوري فاطمة أ 248 140

  شكور الحسني هيفاء أ 249 141
 وضحة مخلف العبدهللا كاملة أ 254 142

 سمية فوزي المحمد الصياح ريم أ 2 143

 اسماء عيد الفهد العون خولة أ 6 144

 أمونة صالح الشمري اسماعيل أ 8 145

 سهيلة يوسف طرفه درغام أ 9 146

 نجود هايس حمادي عايد أ 11 147

 وضحة احمود ظاهر بتول أ 12 148

 خالدية ابراهيم حاج حمد محمد ذيب أ 15 149

 حجية حميد الزغير عمر أ 16 150



 

 

 
 
 
 
 

 – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 مشروع ضاحية األسد سنوات/ في محافظة دير الزور 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى /   

 2022/  3  /9تاريخ:    جلسة التوزيع ليوم /  األربعاء /    

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

  محمد السليمان سمر أ 18 152
 حمدة ابراهيم العبدهللا حمزة أ 19 152

 عفرة خلف االيوب محمد أ 22 153

 صباح يوسف الحاجي احميد محمد ابو المجد أ 23 154

 صبحية داود الفنوش يسرى أ 24 155

 هالله صالح العبد سلوى أ 25 156

 حصة شريده العواد محمد أ 26 157

 شكرية نهار الجاسم وصال أ 27 158

  خضر األحمد أحمد أ 29 159
 سهام السليم أحمد غصون أ 31 160

 شوقية عبد القادر الصالح عبد الفتاح أ 32 161

 هند علي الحميدي حسين أ 36 162

 عائشة هاشم القدوري سمر أ 38 163

 نورة حمادي الصالح رمضان أ 41 164

 فاطمة كمال السليمان هويده أ 42 165

 عمشة احمد خضر عبد الخالق أ 45 166

  علي العبود ابراهيم أ 47 167
 ناديا غسان الفتيح رهف أ 52 168

  سليمان الحمور خالد أ 56 169
 ليال فيصل المطر هيثم أ 59 170

 بهية ويس الياسين هناء أ 69 171

 الهام ميسر الحاج احمد قنبر محمد أ 71 172

 حامدية محمد العبدهللا عثمان أ 72 173

 شكرية احمد احمد طلعت أ 75 174

 كونة خضر الحويش محمد أ 76 175

 تركية خالد الواصل سوسن أ 77 176

  أحمد الدوارة أسعد أ 80 177
 نهيدة نعمان المحيمد يوسف أ 83 178

 عائشة هاشم القدوري احمد أ 85 179

 نوال عماش الجديع مناف أ 95 180

 حصة عبدهللا الناصر غازية أ 97 181

 رزقية فياض فتيح نصرة أ 98 182

 هناء يوسف السارة يمان أ 99 183

 ساهرة بشار عبد الجبار مها أ 100 184

 هنوف عبد الحمادة شحاذة أ 101 185

 فاطمة محمد الدوالني سكينة أ 102 186

 سهام جالل الحيو صفاء أ 107 187

 سمر هاني السيد انوار أ 108 188

 ايمان مرهف بطاح يحيى أ 109 189

 بشة مطر الصالح أحمد أ 113 190

 مريم يوسف المصطفى عامر أ 115 191

 نهيدة عايش الويس احمد أ 116 192

 عزيزة حسين الحمود محمد أ 119 193

 نوال احمد حاج موسى وائل أ 121 194

 فوزية محمد ويس حاج شيخو نهال أ 124 195

 رابعة عبد الحميد محمد االسماعيل ريم أ 126 196

 نهلة ميثاق هنيدي نور أ 127 197

 هناء عبد المطلب السيد طه انس أ 128 198

 يازي حماده عبداللطيف عامر أ 131 199

  رمضان الزعيط نوري أ 132 200



 

 

الفئة /أ/ مرحلة    - 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 سنوات/ في محافظة دير الزور مشروع ضاحية األسد 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5أولى /

 2022/  3  /10جلسة التوزيع ليوم /  الخميس /  تاريخ:   

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 فوازة مروان العاني عنقاء أ 133 201

 نعيمة عبود السلوم ياسر أ 135 202

 زهرة علي العويد عبد الخالق أ 136 203

 سارة اسماعيل علوش محمد أ 139 204

  مهيدي الصياح سامر أ 140 205
  محمود الفياض كندة أ 141 206
 رندة احمد اعويني عمر أ 145 207

 ثناء عيسى الشبوط جعفر أ 147 208

 فوزية عبدالعزيز البطي شهناز أ 148 209

 ليلى رشيد العلي المحمد فاطمة أ 151 210

 امتثال جمعة الفرج العنكاوي هاني أ 153 211

 حياة عزيز المرعي صفاء أ 157 212

 مريم محمود السرهيد هناء أ 159 213

 جميلة محمد نعيم حاج حمدو ختام أ 161 214

 هناء يوسف السارة أحمد أ 164 215

 الهام بسام مزعل سارة أ 170 216

 سهام اسماعيل الشاهر فوزية أ 172 217

 صباح محمد الثالج فهد أ 173 218

 سحر أحمد الدخيل بشرى أ 175 219

  محمد أمين الخلف الخرابة جمال أ 179 220
 فضة عيسى السليمان عبدهللا أ 182 221

 سارة عبد الحميد الهزاع سمر أ 183 222

 فوزية حسن الفتيح مصطفى أ 184 223

 صيته مهيدي الهايس أحمد أ 185 224

 وردة اسماعيل شاهين بشرى أ 186 225

 نورة حسن الخرابة أمل أ 188 226

 ليلى ياسين الراوي هبة أ 190 227

 هاجر عبد الرزاق الكسار ياسر أ 194 228

 سعاد حسام الدين حيزة نبال أ 195 229

 نورية اعبيد الحسين سارة أ 196 230

 يسرى نوري االحمد االسماعيل مهند أ 197 231

 فائزة محمد محمد الشيخ ريم أ 198 232

 فضيلة أحمد عابدون عماد أ 207 233

  زهير القاسم العرب هيثم أ 208 234
 صبحة حسين الخضر علي أ 210 235

 ايفون توفيق جورج نعمان أ 216 236

 عصرية حبيب الصايل خالد أ 217 237

 ترفه عبد هللا الحامد أحمد أ 218 238

 سهيلة يوسف طرفة نور أ 222 239

 زحلة مهيدي الصياح هبة أ 227 240

 مريم عبد العبد العزيز معتز أ 228 241

 صبحية عليشان الخلف عبد هللا أ 230 242

 حمدة ابراهيم العبد هللا خليل أ 232 243

 عدلة علي الغرب عبد أ 234 244

 نعيمة محمد سقا فطوم أ 235 245

 سامية حسن الرجب آغا رنا أ 237 246

  عدنان الدبس سعيد أ 238 247
 نوال بدري المحمد الخلف عبيده أ 243 248

 صبحية ممدوح صباح صباح أ 244 249

 عايشة علي الحمود الوكاع ابراهيم أ 247 250
 
 



 

 

 
 
 
 

   - 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 مشروع ضاحية األسدسنوات/ في محافظة دير الزور  7ة/سنوات/ ومرحلة ثاني 5الفئة /أ/ مرحلة أولى / 

 2022/  3  /13التوزيع ليوم /  األحد /   تاريخ:   جلسة 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 صبحة حمادة العلوان حسين أ 251 251

 صفاء أنور جميل هبة أ 253 252

 خولة سيف الدين السيد مال خلف نور أ 255 253

 هضمية عبد الخضر علي أ 265 254

 طيبة نايف مريج صياح أ 268 255

 سمية خليل الفلو محمود أ 270 256

 مريم عبد الوهاب المحمد سناء أ 273 257

  جمعة القادري عامر أ 275 258
  احمود الحسين عبد السالم أ 276 259
 وفاء فارس الخزام محمد أ 277 260

 هدى عمر البطاح رحاب أ 278 261

 علية صالح األحمد رجب أ 279 262

 عمشة أحمد خضر عبد الكريم أ 280 263

 ليلى زكريا الخلف سامي أ 282 264

 فوزة صالح المحمد ماهر أ 290 265

 خولة عبد الحميد الجاسم عائشة أ 292 266

 محسنة بدري الشامي زياد أ 295 267

  اسماعيل العبدهللا عبدالسالم أ 297 268
 فكرية محمد نوري الجنيد منى أ 298 269

 مي محمد الخلف الخرابة ندى أ 300 270

 زهرة محمد الخلف صالح أ 303 271

 نورية حسن العمر عصام أ 304 272

 أمل اسماعيل الفتوري أحمد أ 307 273

 ناجية عبد الرحمن العبد الرزاق يسرى أ 309 274

 سهام نعوم اليوسف غادة أ 310 275

 امية مطيع سعيد العبدهللا أحمد أ 312 276

 نجمة عبد هللا العباد ثامر أ 316 277

 ستوت اسريع المحمد العلي أحمد أ 319 278

 خولة عدنان السليمان أماني أ 321 279

  علي ماهر ميلم محمد أ 322 280
 حامدية عبود عساف حسام أ 326 281

 نورية علي الحمد وضحة أ 328 282

 مريم محي خلف علي أ 330 283

 جهيدة حسين علي عمر أ 332 284

  فاروق ابراهيم فوزي نور أ 334 285
 حياة عزيز عزيز المرعي اليسار أ 335 286

 صبحية محمد مال حمود انتصار أ 339 287

 بهية عبد الجليل العزي النقشبندي اياد أ 340 288

 فلاير أسعد الحاج فنوش رامز أ 342 289

 صالحة اسماعيل العبدهللا عبد المنعم أ 344 290

 صبحية فتح هللا الحاج خليفة ختام أ 349 291

 نورية أسعد حماد العزاوي لينا أ 356 292

 ذيبة أحمد الحسن االبراهيم خولة أ 357 293

 سونة عبد الخالق االحمد خالد أ 358 294

 دالل عطاهللا الفتيح الشيخ ختام أ 360 295

 شاهناز فارس الحمود العكل محمد أ 361 296

 خاتون جاسم الحمود الزيدان سارة أ 363 297

 مها محمود المصلح ساهر أ 364 298

 سرحة علي الناصر حسين أ 365 299

 فردوس أحمد ذيب المحمد المطرود كرامة أ 366 300



 

 

 
 
 
 

 – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 سنوات/ في محافظة دير الزور مشروع ضاحية األسد 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى / 

 2022/  3  /14جلسة التوزيع ليوم /  االثنين/   تاريخ:   

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 فوزية عبد العزيز الخاروف مازن أ 367 301

 نعيمة عدنان خليف هيام أ 368 302

 فضيلة احمود الحسين ايمان أ 369 303

 صبيحة عبد الحميد االحمد العليوي عفاف أ 372 304

 خالصة مصطفى الخليل انتصار أ 374 305

 حربة عكرش جارهللا رابعة أ 375 306

 خولة محمد سعيد الزغير وفاء أ 377 307

 عطرة صالح الخضر اسعد أ 382 308

 فاطمة عبدهللا ذكر جاسم أ 386 309

 سهام عبيدة شرف نجم أ 387 310

 نورية اعبيد الحسين أحمد أ 389 311

 فريده رشيد العبد الرجب فؤاد أ 391 312

 هناء حسان البطاح أحمد أ 393 313

  جمعة القادري عيد أ 398 314
 يازي عواد الشبلي فايز أ 399 315

 فخرية طارق الكاظم رنا أ 400 316

 حمدة ابراهيم العبدهللا عدنان أ 403 317

 لمياء وليد السند أسمه أ 404 318

 هدية محمود العلي الكاطع أحمد أ 405 319

 سهيلة يوسف طرفه محمد أ 409 320

 بشرى رياض الحسين راما أ 411 321

 قطنه اسحق الحماده فادي أ 413 322

 اسمى القهارعبد  العاني عبد السالم أ 414 323

 هيام لؤي الشوا سليمان أ 415 324

 عمشة اعبيد الحواس عطرة أ 420 325

 فكرية ابراهيم مال حمود سامي أ 422 326

 شكرية عبد الفتاح الشاهر وفاء أ 424 327

 عايشة حسين الزرير سالم أ 425 328

 هدى سعيد الموسى رزان أ 426 329

 خالصة الحميدعبد  الصالح عمار أ 428 330

 نهيده صالح الدين الشيخ ريم أ 430 331

 كطنة حسين حميد احمد أ 432 332

 صبحة قدور الطه سلوم أ 433 333

 شمسة جاسم العلي كسار أ 434 334

 حميدة فيصل العمير بسام أ 436 335

 زهرة محمد أمين الرمضان مها أ 437 336

 صبحية ممدوح صباح سلطان أ 440 337

 صبحة عكلة العزاوي مخلف أ 441 338

 هنادي عبد الجليل المطر الجراد عمر أ 442 339

 اعتدال أيمن الخوجة مصطفى أ 443 340

 حورية حميد الحساني رسالن أ 444 341

 سمية خليل الفلو محمد أ 445 342

 حسناء زهير المحمد الحاج ناهد أ 446 343

 هدى عمر البطاح عفاف أ 447 344

 سعده أحمد السمران خنساء أ 448 345

 امينة محمد بشير رشيد العبود هالة أ 449 346

 مريم عبد الحميد العطية غادة أ 450 347

 زهرة علي العويد محمد أ 452 348

  عبدهللا الحاج عبدهللا مهند أ 453 349
 قطنه اسحق الحمادة عبد الكريم أ 454 350



 

 

  – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 سنوات/ في محافظة دير الزور   مشروع ضاحية األسد 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى /  

 2022/  3  /15جلسة التوزيع ليوم /  الثالثاء/   تاريخ:   

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية سلمتسل

 عيده حسين الحمود خليل أ 457 351

 فائزة محمد محمد شيخ نور أ 459 352

 شاها حسن المحمد خليل أ 460 353

 سهام اسماعيل الشاهر معمر أ 461 354

 جورية بشير العبدهللا جهينة أ 462 355

 زحلة خلوف الحسين الطه نداء أ 466 356

 اعتدال أيمن الخوجة أحمد أ 468 357

 ثناء أحمد المصطفى الغبين محمد أ 474 358

 امتثال عبد العزيز المصطفى المهند أ 475 359

 عمشة عبود الخضر خلف أ 476 360

 خضرة مجيد الشاهر فتحية أ 480 361

 صباح وليد الحمود محمد كامل أ 484 362

 صباح أحمد بيكجمال  فراس أ 487 363

 رجاء محمد أمين السارة مهند أ 489 364

 ليلى زكريا الخلف هاني أ 495 365

  يوسف الحاج موسى ديمة أ 498 366
  محمود الوكاع عبد القادر أ 500 367
  جاسم المصطفى كوثر أ 501 368
 شتاء زياد جاسم وضاح أ 504 369

 ناديا ذياب الخالوي سعد أ 505 370

 صباح يوسف الحاجي احميد عفاف أ 506 371

 وجدان عبد الصمد العطية احمد زاهر أ 509 372

 وزيرة حامد محمد عامر أ 510 373

  غربول السناد غسان أ 511 374
 هدى محمد سعيد حيزة سمر أ 514 375

 حسينه علي زعال حسن أ 518 376

 خنساء عبد القهار الصفوك نضال أ 519 377

 وضحة خلف الجبارة محمد أ 523 378

 طليعة سليمان علوان غسان أ 529 379

 امل اسماعيل الفتوري هند أ 531 380

 اميرة وليد الفريح رنده أ 532 381

 صبوحة وحيد الدين الخضر فاطمة أ 534 382

 بلقيس داوود االحمد حسن أ 535 383

 رضاب يحيى الخاير الجاسم حسام أ 536 384

 تماظر خليل محمود رشى أ 537 385

 خيرية سليمان اليوسف قيس أ 538 386

 سارة محمد الفتيح زهير أ 540 387

 افطيم سالم عبدهللا محمد أ 545 388

 اميرة انور الصالح أحمد أ 546 389

 صبحة حسين الصالح الكرط ياسر أ 549 390

 لعوب مطر المحمد بشير أ 550 391

  تيسير فتحي عمار أ 555 392
 نوال عبدهللا الستيتة انعام أ 561 393

 بحيرة عبداللطيف الصالح حال أ 562 394

 هند اجمد الحاجي المثنى أ 563 395

 عائشة أحمد السهو صفوان أ 565 396

 رابحة عزيز العلي ختام أ 567 397

 المازة محمود اسماعيل العلي زكية أ 568 398

 فخرية دحام العبد الرزاق رائد أ 569 399

 وهيبة عمر البيطار وليد أ 570 400
 
 



 

 

  – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 سنوات/ في محافظة دير الزور مشروع ضاحية األسد 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى /  

 2022/  3  /16االربعاء/    تاريخ:    جلسة التوزيع ليوم / 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 فضيلة سليمان الحاج عمر بثينة أ 579 401

 هناء محمد الصالح خالد أ 580 402

 حجية حميد الزغير منى أ 581 403

 مقبولة محمد صادق عبد الواحد بشراء أ 586 404

 نوال محمد نافع المحمد عقبة أ 588 405

 سارة عبد الحميد الهزاع نجوى أ 589 406

 لطفية سعيد الذنون ريمة أ 592 407

 ماريا ياسين الفريح مازن أ 593 408

 ليلى زكريا الخلف محمد يحيى أ 595 409

 رفعه سالم المحمود امل أ 597 410

 نجاح عبد القادر السارة غيداء أ 598 411

 لبيبة عبدهللا اصالن جوكر محمود أ 605 412

 سهام صالح الحمدان ضحى أ 610 413

 رجاء محمد امين السارة سعد أ 612 414

 نوفة خلف الحاجي كريمة أ 614 415

 امية انور االحمد مهند أ 615 416

  مصلح العلي جمعة أ 616 417
 حصة شريدة العواد هناء أ 618 418

 عمشة جاسم المطر جابر أ 622 419

 مها فؤاد صالح ميالد أ 625 420

 سعدة احمد السمران خلوف أ 627 421

 انتصار ناجي العباس محمد أ 628 422

  عدنان شهاب احمد أ 634 423
 ميثاء غسان الحمود الزيدان صفا أ 637 424

 اميرة عبد الحميد الراوي كوثر أ 638 425

 سناء خالد الطلب بتول أ 639 426

 صباح عمر االحمد العلي مها أ 641 427

 روضة دحام الحاج قاسم إياد أ 642 428

 مديحة محمد توفيق ابراهيم العلي الطه سمية أ 643 429

 مفيدة عبد السالم المطر محمد أ 647 430

 خنساء برهان الدين البعاج عبد هللا أ 648 431

 آمنة عبد الرحمن عبد الخالق منى أ 658 432

 عايشة ابراهيم اليونس خليل أ 664 433

 صباح احمد جمال بيك هيلدة أ 665 434

 ليلى ياسين الراوي محمد أ 667 435

 مقبولة محمد نور حوكان شيماء أ 671 436

 رمزية ابراهيم الحمود سميرة أ 672 437

 رزقية فياض فتيح عتاب أ 673 438

 تركية محمد صالح العلي حاجم أ 674 439

 شفيقة محمد المرعي ملك أ 676 440

  شاكر العبدهللا شهناز أ 681 441
 عمشة خيرهللا السجر حسام أ 683 442

 سمر حسان المحمد زاهر أ 684 443

 صبحة سليمان المخلف عدنان أ 686 444

 صالحة عمر المصلح ابراهيم أ 688 445

  ياسين االسماعيل عبد الصمد أ 689 446
 زهور حمود العبدهللا عبد الصمد أ 692 447

 رسمية عبد الرحمن الغبين السالمة ربيع أ 693 448

 صالحة صالح الحساني عفاف أ 694 449

 فضيلة بلو السطام فوزة أ 696 450
 
 



 

 

 
 
 

 – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
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 2022/  3  / 17 تاريخ:   /  جلسة التوزيع ليوم /  الخميس

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 عنود حمد عايد العبدهللا عبد الصمد أ 698 451

 قدسية ياسين طوير بشار أ 699 452

 دولة محمد االسماعيل حسن أ 701 453

 صبحة منقور العبد الحسن فاضل أ 702 454

 اماني عزام السالم اليسار أ 705 455

 ايفون توفيق جورج شوكت أ 706 456

 دالل عاصي العفارة فواز أ 707 457

 جميلة صالح الجاسم علي أ 710 458

 انيسة سامي الشيخ حسين صباح أ 712 459

 رزقية سليمان التمر خنساء أ 715 460

 سمر نبيل الحميد طارق أ 716 461

 هدى سعيد الموسى فادي أ 718 462

 خلفة ارويلي البدوي علي أ 719 463

 خضرة تركي االحمد عماد أ 721 464

 وردة مخلف العامر فواز أ 722 465

 نجاح حامد الخليف روضة أ 724 466

 خديجة عبد السعود فاطمة أ 726 467

 هدى محمد سعيد حيزة راميا أ 727 468

  نجم الحسين البكري نبيل أ 729 469
 اسيا جدعان الوكاع دالل أ 731 470

 صبحية حميد العلي شيراز أ 732 471

 هدلة ابراهيم العرفي جهان أ 735 472

 وداد ممتاز بيك البعاج عمر أ 736 473

 حمده ابراهيم العبدهللا صفوان أ 737 474

 فوزية محمد فوزي خليل حمده سحر أ 741 475

 هدلة محمد العبيد حسين أ 742 476

 خزنة عواد الدرويش عبدهللا أ 745 477

 ليلى محمد الويس مأمون أ 747 478

 قرطبة صالح الحيجي احمد أ 750 479

  صالح الحاج فاطمة أ 751 480
 سارة ناجي الظاهر فاطمة أ 752 481

 خالصة عبدالرؤوف الهايس السعود سمية أ 755 482

 فاطمة فوزي العشاوي امنة أ 757 483

 خنساء برهان الدين البعاج اريج أ 760 484

 فضيلة احمد عابدون فادي أ 761 485

 ليلى اسماعيل الحاج عارف احالم أ 763 486

 فاتن تيسير الخضر الرزج محمد أ 765 487

 نسمة ثابت الشعيبي نور الهدى أ 766 488

  عدنان شهاب اياد أ 773 489
 مفيدة محمد طه الشاشان المنذر أ 774 490

 جياس سليمان العبدهللا مريم أ 777 491

 نهيدة عايش الويس عمار أ 779 492

 راجحة رشيد الحاج محمد براءة أ 780 493

 انتصار ميسر الناصيف تمام أ 785 494

 نجاة ماهر البشير جيهان أ 786 495

 خيرية محمد بحري مطرود غادة أ 790 496

 قطنة خلف الطبان الهفل زياد أ 792 497

 نجاح عطاهللا العلي ليندا أ 795 498

 طيبة نايف المريج حساني أ 796 499

 خديجة صبحي الرجب اغا محمد أ 798 500



 

 

  – 2007لعام  2111جدول بأسماء المكتتبين المراد تخصيصهم في مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري 
 سنوات/ في محافظة دير الزور مشروع ضاحية األسد 7سنوات/ ومرحلة ثانية/ 5الفئة /أ/ مرحلة أولى /  

 2022/  3  /22جلسة التوزيع ليوم /  الثالثاء /    تاريخ:   

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 بهيرة محمد فوزي عبد الكريم فؤاد أ 801 501

 دولة محمد االسماعيل صفاء أ 804 502

 فطوم محمد فايز الشاهين سوزان أ 805 503

 تركية محمد صالح الصايل نوري أ 808 504

 عفاف معين العايش ريم أ 809 505

 صافية عايد الخضر قيصر أ 811 506

 سميرة محمد سعيد المحمد الجرو زياد أ 813 507

 قناة محمد المحمد عبيدة أ 814 508

 نورية محمد دهقان ثالج رامية أ 815 509

 فوزية فريد العبادي شيماء أ 819 510

 تركية غضبان الحمدان عائشة أ 820 511

 زهرا علي الشيخ حسن كفا أ 821 512

 ايمان سهيل صباح عمار أ 826 513

 مفيدة محمد طه الشاشان ياسين أ 828 514

 الماسة بكر مصطو فاديا أ 829 515

 وردة عبد القادر الحاج خضر هدى أ 831 516

 ناديا ذياب الخالوي سامي أ 833 517

 هنوف ميزر الشبلي فهمي أ 834 518

 حسينة خضور رويلي ميسون أ 836 519

 فلاير فهد الفرحان خالد أ 837 520

 حورية اسعد المنديل اعتدال أ 838 521

 غادة عبد المجيد عبد الخالق نور أ 840 522

 شكرية محمد توفيق شعيب غادة أ 841 523

 عليا زارع الزارع صدام أ 842 524

 صفية جاسم االحمد الشواخ كاسر أ 848 525

 امل عبد الحميد ابرص محمد أ 849 526

 ناديا ذياب الخالوي فاطمة الزهراء أ 850 527

 ثناء درويش الدرويش محمود أ 856 528

 عايشة حسين الزرير سليمان أ 857 529

  خلوف الحسين الجبارة ناصر أ 858 530
 صالحة علي الخلف دالل أ 862 531

 فلك خليل المحمد عبد الرحمن أ 863 532

 روضة يوسف الخليفة محمد عماد أ 865 533

 مها فؤاد صالح االحمد ملهم أ 866 534

 فتحية عبد الرحمن الحاج خليفة نهلة أ 868 535

 آسية عبد الوهاب اليوسف هالة أ 869 536

 فوزية محمد طه الحداد ياسر أ 871 537

 حبشة عبود الجبارة خليل أ 874 538

 سعدة حسين الخلف عامر أ 884 539

 خديجة راشد العبد ناصر أ 888 540

 امينة محمد طه عبد القادر جنان أ 889 541

 فتحية محمد المصلوخ نور الدين أ 891 542

 صفية جاسم االحمد الشواخ منال أ 892 543

 وضحة عبد العبدهللا العلي امينة أ 893 544

 نجات محمد نوري جميدة أحمد أ 896 545

 قطنة حنش الدوش محمد أ 898 546

 سوسن جمال محمد العيادة خلود أ 899 547

 فطيم حسن الياسين عمر أ 902 548

 صبحية جمعة الفرج جويدة أ 904 549

 هدى خالد الرجب اغا نور أ 908 550
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 2022/  3  / 23  /    تاريخ: االربعاءجلسة التوزيع ليوم /  

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم االفضلية متسلسل

 حسينة خلف الحمادة مها أ 914 551

 نورة حسن الخرابة سحر أ 915 552

 هدى عبد الباقي فجير راغب أ 916 553

 فاتن ارشد فخري ريم أ 920 554

 عيده حسين العالوي صالح أ 921 555

 تمرة صالح الدرج أيمن أ 924 556

 خانم محمود جاسم عادل أ 929 557

  علي الجاسم عبد المجيد أ 932 558
 لطفية رياض الحنون سوسن أ 935 559

 قدسية علي العبود عمر أ 937 560

 نجاح مروان الخاطر خزامى أ 943 561

 سهام محمد صالح عبد القادر هنادي أ 944 562

 منى حسن المضحي فريدة أ 945 563

 خالصة عبدالرحمن االسماعيل ماهر أ 949 564

 هيام سعيد الفياض محمد أ 951 565

 نبال جودت العبد الذياب طالل أ 954 566

 جياس سليمان العبدهللا رمضان أ 956 567

 امية محمد المال راشد رقية أ 957 568

 وفاء وليد النايف محمد أ 958 569

 احمدية جاسم الفاضل ياسر أ 963 570

 حسنة أحمد الهايس رجب أ 966 571

 ماريا ياسين الفريح محمد أ 973 572

 رحيلة علي الدواس عبد الهادي أ 975 573

 ستة عالوي االحمد محمد أ 981 574

 اميرة محمد طه الفرج صخر أ 21 575

 فوزية زين  الدين اليساوي عماد أ 28 576

 فتحية رمضان السليمان واصل أ 32 577

  فتيح االبراهيم خالد أ 55 578
 فوازة مروان العاني صيفاء أ 67 579

 فاطمة هايت الجريت ابراهيم أ 77 580

 فتحية يحيى الجاسم صفاء أ 94 581

 صبحة خلف الحمود زكريا أ 105 582

 اتحاد عبدالرحمن حمادي فداء أ 117 583

 غاده حسن خديجة اناس أ 121 584

 نورية غنام المحمد احمد أ 128 585

 احالم هيثم فتيح محمد اقبال أ 133 586

 مؤمنة فاتح الفرج الرداوي مريم أ 134 587

 سالفة عبد المنعم الفتيح محمد فؤاد أ 140 588

 فريدة عبد المجيد غريب رحاب أ 142 589

  عبد المطلب السماعيل محمد طه أ 148 590
 وفاء محمد امين الحاج فهد الهام أ 152 591

  سليمان الحاج فنوش محمد أ 170 592
 زهرة محمد بشير الهبل رأفت أ 175 593

 سعدة صالح الحلو فراس أ 187 594

 ميادة عبدالمنعم عبدالرزاق جميل أ 207 595

 نداء نوري الحسن الطعمة محمد أ 225 596

 خلفة ذيب الوردي ممدوح أ 227 597

 نوال احمد فوزي المحمد محمد أ 231 598

 نوال احمد فوزي العاروض آالء أ 240 599

 هدية عالء الدين االحمد مهند أ 241 600


