
 

 

 بمحافظة الالذقيةطوق البلد مشروع  السكن الشبابيأسماء المخصصين في مشروع 
   /   3المرحلة  /   1343بموجب القرار الوزاري الفئة / أ /  

 2022/     3/     6  الواقع في  جلسة التخصيص االحد

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 هاللي سلمان علي فيصل أ 51 1
 حياه فاضل ديوب رضوان أ 983 2
 رفيقه سليمان غصن نيرمين أ 1037 3
 اسما علي الحاجي فتاه أ 1090 4
 نظيره نصر مياسه احمد أ 1105 5
 نهيده يوسف منصور امجد أ 1153 6
 هيفه احمد متوج موزا أ 1157 7
 خديجه رضوان مناع يحيى أ 1170 8
 فوزيه نديم عباس محمد أ 1184 9

 علما محمد بكداش سلمان أ 1208 10
 زهيده طاهر عاقل ازدهار أ 1273 11
 بدريه غازي  يعقوب فايز أ 1274 12
 كريمه سالم مصطفى حياه أ 1290 13
 بديعه محمد رسوق  فيصل أ 1320 14
 مريم يوسف الكنج روميال أ 1327 15
 منيره رجب مصطفى ريم أ 1347 16
 منيره محمد الخير مصطفى أ 1435 17
 اميمه غسان اسماعيل سامر أ 1438 18
 عدله محمود حداد هدى أ 1459 19

 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     6جلسة التخصيص االحد الواقع في   

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 ناديا غسان صقر معتز أ 1 1
 ترياق علي ذكرى  مريم أ 4 2



 

 

 نجوى  محمد يحيى مهند أ 5 3
 هاال ابي شاهين اوس أ 6 4
 ساميه عوض نصور عروه أ 9 5
 سمره عزيز الشاطر عمار أ 10 6
 ملك نظير السيد عبد هللا أ 11 7
 شمسه طالب نيصافي سحر أ 13 8
 غاده كمال سليمان هزاع أ 14 9

 نجمه سليمان زهره امال أ 15 10
 مطيعه عباس خضره تغريد أ 16 11
 رفيده نظير جديد هيام أ 17 12
 صبحيه محمد علي فحلو عبير أ 18 13
 حياه مرشد احمد هيفاء أ 25 14
 انيسه   محمد البشالوي  رانيا أ 27 15
 منيفه توفيق سليمان مهند أ 28 16
 خديجه محسن شعبان تيسير أ 29 17
 نديمه ابراهيم محمود عز الدين أ 31 18
 بديعه محمد يوسف سوزان أ 35 19
 امينه احمد القيراطه سعاد أ 36 20
 مفيده سليم خير بك وسام أ 37 21
 فضه عبدالكريم محمد مخلص أ 38 22
 اليف يونس حواط مها أ 40 23
 عزيزه اسماعيل الحاصود نهله أ 43 24
 نديمه نصر شاهين حياه أ 46 25
 سهيال ظريف مهنا سناء أ 50 26
 روال سامر طالب رؤى  أ 51 27
 اميره يوسف داغر مازن  أ 53 28
 اديبه صادق بلديه ربى أ 55 29
 وداد جميل سلطان ندى أ 56 30
 ليال  احمد اسعد عبد الناصر أ 57 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     7الواقع في    االثنينجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 رسميه عصام الراعي طارق  أ 58 32
 بدره حسن نصور مدينه أ 59 33
 فطوم علي العلوني يحيى أ 64 34
 نوال انور الدويري  الرا أ 65 35
 جمانه علي قبيلي رشا أ 69 36
 ليلى كامل حسن نعمى أ 70 37
 بهجه صافي احمد غزوه أ 74 38
 البنه احمد فضه حياه أ 75 39
 منه سليمان علي علي أ 78 40
 حميده محمود ميا فراس أ 79 41
 نجاح نادر يوسف مهران أ 82 42
 كاتبه محمود ديب اصف أ 87 43
 نبيهه شعبان حسن رفعات أ 88 44
 منيره جميل كحيلي سحر أ 89 45
 بدره محمد صالح ليلى أ 90 46
 نجمه نبيل شحرور باسل أ 91 47
 ضوايا شحادي ديوب احمد أ 94 48
 فضه حسن درويش توفيق أ 95 49
 ترياق جديد محمود سكينه أ 97 50
 منتهى محمود امون  مياده أ 100 51
 امينه احمد حيدر علي أ 103 52
 مريم مصطفى سلكان صباح أ 104 53
 سكر عطا هللا قادور علي أ 105 54
 حسنا الكنج ديبه سالم أ 106 55
 ثناء علي حسون  مجد أ 108 56
 امينه احمد ميا بسام أ 111 57
 سلمى نصر حيدر شادي أ 112 58
 سجيعه درويش زوان دريد أ 113 59
 بدره عبد هللا حسون  هيام أ 114 60
 ريمه عبد هللا عبيد هيام أ 115 61



 

 

 جميله بشير الشيخ حسن هيفاء أ 116 62
 رومي حافظ ابراهيم صفاء أ 117 63
 غندوره احمد معال منى أ 118 64
 نعيمه عبد هللا سليمان هنادي أ 121 65
 تمينه عبد هللا فياض سميره أ 122 66
 ابتهاج سلمان صالح حنان أ 124 67
 جهيده اسماعيل ناصيف غالب أ 125 68
 زاد الخير حمدان الفروح رحاب أ 126 69
 لميا سليمان درويش رباب أ 127 70
 نافله محمد غصنه انور أ 129 71
 سكينه طه عليا وسام أ 130 72
 جميله سلمان اسكيف سفيره أ 131 73
 سجيعه درويش زوان هيثم أ 134 74
 تميمه يوسف غزال لؤي  أ 135 75
 مطيعه محمد صهيوني لينا أ 142 76
 فيروز حسان ديبه فارس أ 143 77
 اميره هاشم ابوسليم بشار أ 144 78
 هنا محمد برهان الدين فحام مياده أ 146 79
 زبيده اسماعيل غانم وفاء أ 148 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     8الواقع في    الثالثاءجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 ترياق كامل احمد يسرى  أ 151 81
 وداد علي سليمان سها أ 153 82
 عزيزه علي خنيسه غسان أ 154 83
 ريمه علي قره فالح وهيب أ 161 84
 جهينه بهجت منصور مايا أ 163 85
 انيسه محمد امين كنفاني سماح أ 164 86
 سريا احمد ديوب فاديا أ 165 87
 بديعه ابراهيم امهنا اكرم أ 166 88
 ريما ابراهيم كناني هيام أ 167 89
 خطيره وديع نوفل نعمت أ 168 90
 سميعه حسن خير بك مجد أ 169 91
 شهله جميل سليطين عيسى أ 173 92
 حمامه خليل احمد عبد الكريم أ 175 93
 رغيبه محمود علي صديق أ 182 94
 سميعه حسن خيربك ابتسام أ 183 95
 عزيزه عز الدين مريشه عصام أ 185 96
 الهام نعمان حميشه رضاب أ 191 97
 حنيفه احمد حسون  اديب أ 194 98
 رفعه فاروق  شهاب اسماعيل أ 197 99

 سكر سلمان خنيسه نبيل أ 199 100
 بشيره حسن طوبال علي علي أ 203 101
 تمينه محمد محرز ياسر أ 206 102
 حفيظه محمد سليم مهند أ 207 103
 شهده محمود محمد رائق أ 208 104
 ابتسام ميشيل ابراهيم جاك أ 214 105
 ليلى احمد اسعد ريم أ 216 106
 امل ربيع الحلو سولين أ 217 107
 نظيره يونس ديب نزار أ 218 108
 سميره طريز طريز طارق  أ 219 109
 حميده توفيق يوسف مازن  أ 220 110



 

 

 عطره محمد مياسه علي أ 222 111
 رضيه عيسى عاصي ربيع أ 223 112
 نعيسه احمد دبيله غسان أ 226 113
 سهيله معال باسط رحاب أ 232 114
 لميا عبد العزيز علي لما أ 233 115
 حفيظه محمد الخير علي أ 234 116
 كامله عزيز سليمان بسام أ 235 117
 بدريه حامد طوبال علي رفعت أ 236 118
 سلوى  غسان حسن ثناء أ 237 119
 قرنفل محمد زابون  عبد الباسط أ 238 120
 هنود نوفل جليكو اكرم أ 242 121
 لميا خليل مغرقونه نصره أ 243 122
 جميله بشير الحجري  صاحي أ 245 123
 عائده مؤيد جديد خليل أ 246 124
 عزيزه محمد اسعد جهينه أ 250 125
 ابتسام محمد الشيخ الخضر أ 251 126
 امل محمود فرفور اياد أ 252 127
 بديعه توفيق اسماعيل منى أ 254 128
 مريم بدر صالح حسان أ 258 129
 سوريه يونس شبيب علي أ 259 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     9الواقع في    االربعاءجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة األفضليةرقم  متسلسل

 نظيره نوفل نبوزي  عمار أ 261 131
 عايده حقيق فياض زيدون  أ 265 132
 كوثر منير غصنه اصف أ 266 133
 مجيده اسعد سلهب ليال أ 274 134
 نجوى  محمد عبد هللا سماوه أ 277 135
 ناجحه علي زنيبه ممدوح أ 278 136
 حمامه عارف دالي نبيله أ 283 137
 نهى داؤد الكردي صفوان أ 284 138
 هيفا عبد الجليل عبود ليلى أ 286 139
 لمعه نظير قدار رجاء أ 287 140
 رتيبه نظير حيدر وفاء أ 289 141
 منى عدنان باشا عال أ 290 142
 عزيمه جابر شحود عروبا أ 296 143
 ميليا ظريف جديد ياسر أ 299 144
 وجيهه بدور يوسف بدر الدين أ 300 145
 سروى  محرز بهلولي محمد أ 302 146
 سهيلى فرحان حسن ايهم أ 304 147
 جميله محمود حسن يونس أ 305 148
 عائده عبدالكريم مزيق طارق  أ 308 149
 بسيمه عيسى حميدوش محمد أ 316 150
 سهير محمدزكي كريمه وسام أ 317 151
 امل علي يوسف رامي أ 320 152
 ورده سليمان دوبا زهيه أ 322 153
 سكينه طه عليا بسام أ 324 154
 جميله حسن حسن ابتسام أ 325 155
 امينه محمد عارف احمد أ 327 156
 بديهه وفيق بوعيسى اسامه أ 329 157
 حميده حسن طرخان رنا أ 335 158
 نسيبه علي حيدر مازن  أ 338 159
 رضيه عيسى عاصي احمد أ 339 160
 يمنى داود صيوح ميساء أ 343 161



 

 

 رقيه صالح دال عنود أ 344 162
 وداد كاسر علي وفاء أ 347 163
 ريما مشابك محفوض ياسر أ 348 164
 فطوم جميل مخيص ناديا أ 351 165
 اسما سعيد محفوض رغداء أ 352 166
 حليمه احمد جمول نورس أ 358 167
 نوال انور الدويري  رشا أ 359 168
 يمنا محمد مرهج سمير أ 361 169
 حياه رفيق اليقه راميه أ 362 170
 بديعه علي حسن جابر أ 367 171
 رمزه محمود خليفه غاده أ 368 172
 بشيره سليم ديوب فدوى  أ 369 173
 خوله فاروق  حيو ريم أ 371 174
 حميده كريم بدور نبيل أ 372 175
 وهيبه عبدالعزيز شاكر نجوى  أ 373 176
 ناديه اسماعيل اسد سهام أ 374 177
 ابتسام احمد حمدان ايفاد أ 375 178
 غرام فائق حسن ضحى أ 377 179
 اميره محمد حمدان حنان أ 378 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     10الواقع في    الخميسجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 خزنه احمد مرهج هناء أ 381 181

 يوسال محمد شروف امل أ 382 182

 بخيته محمد سليمان عبير أ 383 183

 تميمه يوسف غزال عبد المنعم أ 386 184

 رويده اديب الريم الياس أ 388 185

 فريده خليل نيساني زيدان أ 389 186

 ثريا وحيد محرز ثناء أ 390 187

 فوزيه سليمان المحرز بشرى أ 393 188

 بدره محمود دياب خلدون أ 394 189

 حسيبه عبد الرحمن سعيد ثابت أ 395 190

 بربهان محمد بكداش اميره أ 397 191

 هنديه صالح شيبان ابراهيم أ 402 192

 خزامه محمود سليطين امال أ 405 193

 بسما محمد ميا انعطاف أ 409 194

 ليلى  احمد اسعد رامي أ 411 195

 هند احمد حسينو محمد أ 412 196

 نظميه سلطان احمد ايمن أ 415 197

 زهيده توفيق ديب عواطف أ 416 198

 مديحه نديم خضرو رضوان أ 419 199

 فيروز عدنان زاهر ميس أ 420 200

 شهيره صالح الشاويش نجله أ 422 201

 نعيمه عزيز الحايك لقاء أ 424 202

 عبيده علي جمعه يوسف أ 427 203

 نبيهه سلمان دريوسي رنا أ 429 204

 تكنا حسن زهره ليلى أ 431 205

 اسعاف جالل خيربك رزان أ 433 206

 عزيزه يوسف زين الدين ايفان أ 434 207

 فهيمه سليمان درويش تحسين أ 437 208

 دالل صبحي الزيتون زاهر أ 438 209

 سميره سمير ادريس حسن أ 442 210

 نجيحه يوسف سليمان امل أ 444 211



 

 

 فاطمه رياض ساحللي زياد أ 445 212

 صبوحه عزيز بدور دياب أ 446 213

 بدره محرز خاسكيه بديع أ 448 214

 صديقه اسماعيل خلوف رياض أ 450 215

 حبابه معال بركات غسان أ 452 216

 زهيده جالل جراد حال أ 453 217

 زريفي اسكندر ديوب صادق أ 454 218

 نجوى فاروق ناصر ثناء أ 455 219

 سليمه حسين نافش فراس أ 456 220

 شاه ناز حسن زريق اياد أ 458 221

 سلمى محمد جليله هادي أ 462 222

 سلمى عارف حسن وسيم أ 464 223

 امامه سليمان شقيره يوسف أ 465 224

 سكينه علي سعده حسان أ 466 225

 منيره سامي ابراهيم تمام أ 469 226

 صديقه عزيز رهيجه ابتهال أ 471 227

 فريان حمود علوش سامر أ 473 228

 حميده محمد غنيجه علي أ 477 229

 امينه اديب سلمه سائر أ 479 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     13الواقع في    االحدجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 جنه عباس الجنيدي سميره أ 480 231

 بسيمه جميل خضور محسن أ 481 232

 بديعه محمد شريفه علي أ 483 233

 سميعه صقر سعيد عائده أ 484 234

 عزيزه احمد حسين محمد أ 486 235

 سلمى ابراهيم الكوسى ابي أ 487 236

 الهام ثابت يوسف باسم أ 488 237

 رواد صالح ديوب مضر أ 489 238

 ساميال علي ديب مالك أ 490 239

 اسما مرشد عاقل هاال أ 491 240

 نجوى علي سينو سراج أ 492 241

 شفيقه محمد سليمان سلوى أ 493 242

 كلوبالدير عبد اللطيف شموط هدى أ 497 243

 وجيها سليم خنسه عصام أ 499 244

 دعد علي محمد مايا أ 501 245

 وفاء حسن حلوم دعاء أ 503 246

 فطوم عباس نعامه سفير أ 504 247

 سميعة أحمد مرهج سعيد  أ 505 248

 كوكب عبدهللا انجرو يوسف أ 507 249

 ثريا عماد شيخ حسن مهند أ 511 250

 جميله جبر بلديه قيس أ 515 251

 نعامه ابراهيم احسان سميره أ 516 252

 يسرى محمد علي اريج أ 520 253

 علما رشيد ماردين غسان أ 522 254

 نزهه محمود حسن حسن أ 525 255

 ترياق كامل محمود جعفر أ 527 256

 فهيمه عبد هللا ليلى فايده أ 531 257

 عزيزه درغام حليبيه الهام أ 534 258

 منيره عبد الكريم احمد حسن أ 536 259

 تمره عيسى داؤد سماهر أ 537 260



 

 

 نهيده حسن جعفر شروق أ 538 261

 زكيه نهاد شهرلي ناهد أ 539 262

 نجاح توفيق عيسى ايهم أ 540 263

 ناديا محمد ابو قرعه ليلى أ 543 264

 نظيره ابراهيم معال علويه أ 547 265

 حياه احمد احمد محمود أ 548 266

 لطيفه نايف تموز سمر أ 550 267

 خدجه نظير رضوان ريم أ 551 268

 مفيده عبد الخالق رسوق جوزيف أ 552 269

 سلمى سجيع بدور فراس أ 553 270

 الهام حسن صالح انمار أ 554 271

 نبيهه سلمان عبود هناء أ 555 272

 وظيفه سليم فاضل حسان أ 556 273

 غاده عادل ماضي رلى أ 558 274

 جويزه محمود مخلوف محمد أ 565 275

 سعده يوسف نبوزي علي أ 566 276

 انيسه عزيز علي طاهر أ 572 277

 نور الهدى انور حميشه ابتسام أ 573 278

 سميره سمير عرنوس سامح أ 574 279

 ثناء غدير يوسف طارق أ 576 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الالذقية أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     14الواقع في    االثنينجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 نعامه علي قاضون امجد أ 577 281

 ظريفه عزيز حسين عدنان أ 579 282

 حياه محمد زرده نجاه أ 580 283

 عزيزه محمد جديد مرام أ 583 284

 روضه جمال الدين حسن عالء الدين أ 585 285

 فهيمه عبدهللا ليلى ليلى أ 586 286

 حليمه سليمان سليمان عدنان أ 589 287

 مريم نديم جليله منى أ 590 288

 ريما سلمان عمران علي أ 592 289

 اسمهان طالل بركات يوسف أ 594 290

 سلمى احمد احسان سدير أ 595 291

 ماكي الياس حداد شادي أ 597 292

 هيهات هاشم عيسى فاتن أ 599 293

 يسرى محمد محمد غنوه أ 601 294

 زهيه داؤد حماد احمد أ 607 295

 حسناء ابراهيم دغمان سهام أ 608 296

 مفيده نظير ناصر كلدان أ 609 297

 حسنه جابر البودي بشرى أ 610 298

 حياه اسماعيل ناصر وفيق أ 613 299

 نديه محمد حميد كامل أ 615 300

 سليمه سليم شحاده ابتسام أ 616 301

 لبانه حسن الخير محمد أ 618 302

 ليلى بسيم درويش ملهم أ 619 303

 اميره سمير ونوس مضر أ 621 304

 سميره علي عربي نسرين أ 622 305

 عزيزه سليمان حواط هدى أ 624 306

 ريمه طه طربوش سامر أ 625 307

 بديعه مالك زوان سومر أ 626 308

 سميره محمد حسون لؤي أ 627 309

 دعد عبدالرحمن محمد عصام أ 629 310

 وسام باسل استنبولي جنا أ 630 311

 حنيفه علي ديب رياض أ 631 312



 

 

 وجيهه معين ديب صفاء أ 633 313

 الماظه عادل علشه عالء أ 634 314

 مجيده محمد محمود زينب أ 635 315

 امل ابراهيم عطيه انس أ 636 316

 وجيهه كامل عمار محمد أ 642 317

 حسنه فؤاد علي رائده أ 645 318

 جميله نصر مجارسه منتهى أ 646 319

 ساميال احمد غانم قاسم أ 647 320

 امينه احمد سليطين شيرين أ 649 321

 كماله يونس عيسى لواحظ أ 651 322

 فهيمه احمد فياض عطاف أ 655 323

 نعامه علي داؤد طعان أ 657 324

 الماظه عادل علشه فرح أ 659 325

 فاطمه بسام دبوب حذيفه أ 660 326

 جميله علي درويش ياسر أ 661 327

 جيداء بركات اسماعيل ارتذاذ أ 663 328

 سكينه احمد موسى مريم أ 665 329

 غيداء اصف عبد الحميد سهى أ 666 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المخصصين في مشروع السكن الشبابي مشروع طوق البلد بمحافظة الالذقية
   /   4المرحلة  /   1163الفئة / أ / بموجب القرار الوزاري  

 2022/     3/     15الواقع في    الثالثاءجلسة التخصيص 

 اسم األم اسم األب الكنية االسم الفئة رقم األفضلية متسلسل

 ناديا عز الدين كبيبو الرا أ 668 331
 سكينه محي الدين حسن حسين أ 669 332
 سميره جميل محمد رنده أ 671 333
 نزهه محمود حسن سلوى  أ 673 334
 جمانه عبد الحميد سعيد نسرين أ 679 335
 سلمى سالم قريعوش تيسير أ 683 336
 جميله علي سليمان ناديا أ 684 337
 تمره محمد القصاب امل أ 685 338
 حسناء صالح القيم علي أ 689 339
 املي حكمت حسين سميره أ 690 340
 حميده جميل علي محسن أ 691 341
 ديبه يوسف راهب نوال أ 695 342
 ندوه نور الدين امون  شادن أ 698 343
 اميره محمد حمدان ردينه أ 701 344
 مثال نور الدين يوسف نبيله أ 702 345

 

 

 

 

 


