
 

 

 

  

 2007لعام  2111اسماء المكتتبٌن المراد تخصٌصهم فً مشروع السكن الشبابً بموجب المرار الوزاري 

 منطمة سلٌم  -سنوات / فئة / ب /  محافظة السوٌداء  5مرحلة ثانٌة / 

      2022/  3/  6جلسة التوزٌع  لٌوم /األحد /  تارٌخ  

 األم األب الكنٌة االسم الفئة  تسلسل االفضلٌة م

 ترفه نجٌب فلٌحان شكٌب ب 28 1

 امل رٌاض هالل كنان ب 82 2

 

  

 

 

 

 

 2007لعام  2111سماء المكتتبٌن المراد تخصٌصهم فً مشروع السكن الشبابً بموجب المرار الوزاري أ

 منطمة سلٌم -سنوات / فئة / ب /  محافظة السوٌداء  7مرحلة ثانٌة / 

      2022/  3/  6جلسة التوزٌع  لٌوم /األحد /  تارٌخ  

 األم األب الكنٌة االسم الفئة  تسلسل االفضلٌة م

 سنٌا نجٌب حرب خالد ب 12 1

 

 

 

 

 

 



 

 

  2007لعام  2111أسماء المكتتبٌن المراد تخصٌصهم فً مشروع السكن الشبابً بموجب المرار الوزاري 

 منطمة سلٌم  -سنوات / فئة / أ /  فً محافظة السوٌداء 7مرحلة ثانٌة / 

        2022/ 3/ 6جلسة التوزٌع  لٌوم / األحد /  تارٌخ   

 األم األب الكنٌة االسم الفئة  تسلسل األفضلٌة  م

 فرنجٌه ٌوسف مداح وحٌد أ 129 1

 حجلً عبدهللا مراد جواد أ 149 2

 فادي أ 210 3
فخر الدٌن 

 الشعرانً
 كامله صابر

 نوفه ضامن الخطٌب طارق أ 244 4

 نظٌره متعب محسن غالب أ 255 5

 سلوى نسٌب مشرف رضوان رامً أ 261 6

 نجاه فهد الوهبه سالف أ 285 7

 ٌمنه دمحم حمزه بهٌه أ 293 8

 نسٌبه سعٌد ناصٌف غاده أ 314 9

 ضمٌا شهاب ابو رشٌد حمد أ 375 10

 منٌره نسٌب ابو عساف هناء أ 422 11

 بهٌه ناٌف عماد باسل أ 477 12

 لطٌفه ابراهٌم الدبٌسً سناء أ 491 13

 امل عدنان ابو عساف نغم أ 543 14

 سلٌمه سعٌد صٌاغه صالح أ 587 15

 بندرٌه ناظم بو حسون فادي أ 633 16

 سناء صالح علم الدٌن نادٌن أ 643 17

 اسعاف فاٌز الزالوت لبنى أ 682 18

 بندر حمد ابو حال باسمه أ 700 19

 سلوى عبد الطٌف الشٌبانً اٌمان أ 739 20

 زكٌه عصام النجاد رواد أ 748 21

 ادال جمٌل ابوفخر نعمت أ 780 22

 امال ٌاسر العالل سعاد أ 794 23

 مٌلٌا دمحم الملعانً بسام أ 795 24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورد شاهٌن الجبر ابو فخر نورس أ 846 25

 انسام  بشٌر الٌاسٌن همسه أ 859 26

 ورد بادي ابو عساف لٌلى أ 874 27

 ٌسرى سمٌح جهجاه بحصاص مدٌن أ 878 28

 راغده جهاد الجرمانً نغم أ 890 29

 نجال حكمات خداج عماد أ 891 30

 رحاب سلطان ابو عساف خلدون أ 894 31

 عدله عادل المنطار سعاد أ 906 32

 حٌاه خٌر لرلوط رزان أ 937 33

 نوال محفوظ زٌتونً فلاير أ 940 34

 جمٌله سلٌم حالوه امال أ 948 35

 دنٌا توفٌك الحمود فاتن أ 964 36

 شرٌفه فؤاد نعٌم دمحم أ 965 37

 ناٌفه نواف ابو حمره سهٌله أ 978 38

 شهداء اسماعٌل ابو هدٌر اجود أ 983 39

 هدى عارف ابو عسلً ردٌنه أ 984 40



 

 

 

  2007لعام  2111أسماء المكتتبٌن المراد تخصٌصهم فً مشروع السكن الشبابً بموجب المرار الوزاري 

 منطمة سلٌم  -سنوات / فئة / أ /  فً محافظة السوٌداء 7مرحلة ثانٌة / 

        2022/ 3/ 7/  تارٌخ  األثنٌنجلسة التوزٌع  لٌوم /

سلسلم  األم األب الكنٌة االسم الفئة  تسلسل االفضلٌة 

 مها آصف ابو ترابه مالن أ 988 41

 زهره فوزات زرٌفه اشتٌاق أ 996 42

 نوال فارس عبد الحً ابو فخر ماهر أ 997 43

 ناٌفه بٌان ابو طرابً حسام أ 1012 44

 بهٌه ناٌف عماد عالء أ 1046 45

 غصن سالم النجاد مجد أ 1050 46

 خزعه متعب المعاز املً أ 1062 47

 فاٌده فوزي نعٌم فادي أ 1065 48

 سمٌحه صفً الدٌن دٌب رفٌف أ 1068 49

 نسٌمه معذى نعٌم هٌثم أ 1069 50

 املٌن ضاهر الحانوت بسام أ 1071 51

 سامٌه اسماعٌل محال حسن أ 1072 52

 ناجٌه اسعد نعٌم خلدون أ 1085 53

 رئٌسه اسماعٌل هالل اكرم أ 1090 54

 شكرٌه فهد ابو عساف منى أ 1092 55

 فٌزه ٌاسر حاطوم عبٌر أ 1109 56

 شكرٌه سعدو الملعانً نورس أ 32 57

 كنده حسان مخول وسٌم أ 119 58

 نجٌبه حسٌن حكٌمه ابو فخر سماح أ 216 59

 نوهال سلٌم المهتار ربٌع أ 218 60

 مدهلل حسٌن ابو فخر سمر أ 388 61

 منال عماب نصر اٌمن أ 396 62

 صالحه سالم ابو بكر ٌسرى أ 6 63

 نعٌمه جمٌل عزام ماهر أ 11 64



 

 

 جمانه مفٌد الدعبل درٌد أ 15 65

 منٌره حمد الصباغ صفاء أ 16 66

 جدعه دمحم الجغامً نسٌب أ 22 67

 عالمً حمزي كٌوان زهره أ 34 68

 بندرٌه فارس محاسن نبٌهه أ 36 69

 ابتسام منٌر غرز الدٌن ٌسار أ 39 70

 نادٌا جدعان نعٌم سمٌره أ 42 71

 فاتن أ 43 72
فخر الدٌن 

 الشعرانً
 نادٌا مهنا

 عواطف شاهر جمول هنادي أ 50 73

 مرثه اغنٌم الجاسر حنان أ 51 74

 نوهال سلٌم المهتار دعاء أ 54 75

 انٌسه ٌوسف بحصاص مثمال أ 56 76

 سمٌره اسد النجار رائد أ 59 77

 الهام مؤٌد الصفدي باسمه أ 63 78

  

 


