
  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  1صفحة 
 

  

  طبيــة خـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  المالحظات

  جوال  أرضي

في الطب   إجازة  حسان أحمد السماره 1 1
  البشري

  دمشق
  عصبية  0933206558  2226119  البرامكة

  ريف دمشق  ةصيدل  محمد محسن العبيد  2 2
    0933484716    ارع العامالش عرطوز

  طب شرعي  0933633026  4718671  ريف دمشق  طب شرعي  شريف عطا هللا ميماس 3 3

في الطب   إجازة  فادي أسعد الخوري حنا  4  4
  البشري

  دمشق
  أمراض داخلية  0933454525  2394239  بناء المحافظة

 نفسي طب محمد خالد تاجي أحمد  5  5
  دمشق 
 طب نفسي0933899897 3319388 العفيف

  
  
  

  معلومــاتيــة ةــدسـرة ھـنخـــــب
  المالحظات  رقم الھاتف  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثيالرقم الرقم 



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  2صفحة 
 

  جوال  أرضي الخاص العام

ھندسة معلوماتية  محمد اسماعيل الحريري  1  6
    0966756308  2262269 ريف دمشقعدلية  واتصاالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زراعيــة خـــــبـــرة  

الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  جوال  أرضي  المالحظات

           قطنا  ھندسة زراعية عصام محمد عبيد  1  7
  + عقارية  0944632067  6820874 جانب ثانوية البعث

  دمشق  ھندسة زراعية معينة يوسف مسلماني  2  8
    0946197841   الزاھرة الجديدة  



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  3صفحة 
 

  ريف دمشق  ھندسة زراعية  جريس الخوري  3  9
    0944525053    صيدنايا

  ريف دمشق  ھندسة زراعية  إيليا نقوال سابا  4  10
  + عقارية  0933784583  5953175 صيدنايا

  جرمانا   ھندسة زراعية  خالد سليمان الحمور  5  11
    0969466760    الجناين 

  ريف دمشق  ھندسة زراعية   ھيثم حسين حسين   6  12
  + عقارية  0934366126    الزبداني 

  ريف دمشق    ھندسة زراعية  حسن مصطفى الرز  7  13
    0944341865    دوما

  دير عطية   ھندسة زراعية  أصالة جميل شرف   8  14
    0992852163     الشماليالحي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  4صفحة 
 

  ـة ــعقاريـ خبـــرة
الرقم 
 العام

الرقم 
  جوال  أرضي  المالحظات  رقم الھاتف  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  ريف دمشق  ھندسة مدنية   بكورةابراھيم عبد المجيد   1  15
  تقييم عقاري 0933303502  3455674  ضاحية قدسيا

  ريف دمشق ھندسة مدنية  نذير ياسين طه  2  16
 الجمعيات  القطيفة 

  عقارية 0944661959  7757132

  قطنا ھندسة مدنية عاطف يحيى السقعان   3  17
 عقارية 0956717444  6717444 قلعة جندل

  دمشق  ھندسة معمارية  قاسم شفيق قيطاز  4  18
  القدم مقابل المقسم

8116807  
 تقييم عقاري 0933653291  2322902

  ريف دمشق ثانوية عامة  عصام حسن الحالق   5  19
 الكسوة

 عقارية 0933082260  6910847

  مشروع دمر  إجازة بالھندسة منار الدرا  6  20
  24جزيرة 

 عقارية 0933483148  

  ريف دمشق ھندسة مدنية  سوزان  حسين منعم   7  21
 يبرود الشارع العام

 عقارية 0944422317  7810617



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  5صفحة 
 

  يبرود  ھندسة مدنية أحمد حمد الضامن بن محمد  8  22
 عقارية 0944253198  7810333 ساحة الصالحية 

  إجازة في اآلداب  ياسين سعيد المعراوي   9  23
  دمشق ركن الدين

093044217    موقف أدم 
 عقارية  8

  يبرود  ھندسة مدنية  عزيز نزيه داوود  10  24
 حي الصالحية 

 عقارية 0932624472  7826191

  ريف دمشق  ھندسة معمارية  طالل  حمود عقيل   11  25
  تقييم عقاري 0944905986  7810375 يبرود 

  ريف دمشق ھندسة مدنية  عبدالرؤوف أحمد غازي  12  26
 عقارية 0933692647  69107060 الكسوة الحي الغربي

  قطنا  ھندسة مدنية  أسد الياس كسيري   13  27
 عقارية 0933370291  6821554 جانب المدرسة 

  دمشق ھندسة مدنية مرھف أحمد صبحي السمان 14  28
 عقارية 0944235213  3123189 مشروع دمر

شارع بغداد شارع    عبد العزيز عبد الرزاق بدره  15  29
  إجازة باألعمال العقارية 0932666079  4431411  مرشد خاطر 

  التل  ھندسة مدنية   مصطفى محمود ديب 16  30
 حلبون 

  تقييم عقاري 0933096770  5927080



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  6صفحة 
 

  جرمانا ھندسة مدنية  برھوم عيد عبد هللا  17  31
  تقييم عقاري 0944269349  5612771 حي التالليح

  قطنا  شحادة خالد غياض  18  32
 عقارية 0944722760   سعسع

  دمشق  تجارة و اقتصاد  مصطفى منار السبع  19  33
  عقارية 0944399463    ساحة عرنوس

  ريف دمشق ھندسة مدنية  ليندا غالب األشھب   20  34
 الكورنيشجرمانا 

 عقارية 0932355710  5620196

 ھندسة مدنية اسماعيل محمد سعيد سخني   21  35
  دمشق

 الميدان زقاق الحطاب
 

 عقارية 0988325454  8884420

  ريف دمشق ھندسة مدنية علي محسن العبيد  22  36
 عقارية 0933589923   جديدة عرطوز 

  ريف دمشق ھندسة مدنية عالء الدين محسن العبيد  23  37
 عقارية 0944588310  6811093 عرطوز 

  دمشق  ھندسة زراعية  إيليا نقوال سابا   24  38
 عقارية 0933784583    ساحة العباسين 



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  7صفحة 
 

  ريف دمشق ھندسة مدنية منى نديم حمادة  25  39
 عقارية 0931689243   القطيفة

 عقارية 0955596927        محمد مرعي عاطف   26  40

  ريف دمشق ثانوية فنية محمد عمر محمود شيخ بكري  27  41
  0959203700  5948788 التل

 عقارية 0956406292

  ريف دمشق  ھندسة معمارية   شادي  عبد هللا قدورة   28  42
 قطنا 

 عقارية 0932574064  

  ريف دمشق   ھندسة مدنية  زياد نعيم الخوري   29  43
 عقارية 0933314889   الزبداني 

  ريف دمشق   ھندسة مدنية  حسن محمود بطيخة  30  44
 عقارية 0933380156  6820783  قطنا  

  ريف دمشق ھندسة مدنية  حسين مصطفى سلوم  31  45
 دير مقرن

 عقارية 0944253179  381247

  دمشق  ھندسة مدنية   سليمان داود   32  46
 عقارية 0933527996   مزة جبل 



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  8صفحة 
 

  ريف دمشق معھد متوسط ھندسي  محمود محمد الشيخ   33  47
 عين منين

 عقارية 0953503766  5841616

  ريف دمشق  ھندسة مدنيةمحمد أسامة محمد المصري   34  48
 جديدة عرطوز

 تقييم عقاري 0944439936  6122510

محمد كمال حسام الدين   35  49
  القطيفة  ھندسة مدنية  الشيخة

 عقارية 0933481918  7755085  شارع ابن المقفع

 ھندسة مدنية منال نايف الحاج أحمد   36  50
 القطيفة

شارع عمر بن 
 عقارية 0988282664  7750265  الخطاب

  ريف دمشق   نجيب محمد النفوري   37  51
  مراقبة فنية 0988049087   النبك 

  ريف دمشق  معھد ھندسي  دادالحخريستو   38  52
  + مساحة عقارية 0933477969  4414711  قطنا

  ريف دمشق     محمد ناصر االبراھيم   39  53
 عقارية 0944582411    النشابية 

  ريف دمشق  ھندسة مدنية  فداء بريجاوي  40  54
 عقارية 0937973678    يبرود 



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  9صفحة 
 

  ريف دمشق  مساحة ال مدرسة  محمد ادريس   41  55
 عقارية 0938527460    جرمانا  

  ريف دمشق  ھندسة مدنية  رياض نايف نوفل   42  56
 عقارية 0957327047    أشرفية صحنايا 

  ريف دمشق         عماد الدين محمد ديب العابد   43  57
 عقارية 0944855177    جوبر 

إجازة في اللغة   مجد أمجد الشيخ عمر   44  58
  العربية 

  ريف دمشق 
 0936082256    عدرا العمالية 

العقارية  األعمالتنظيم و تسيير 

  و المساحة اإلداريةو 

  دمشق  ھندسة مدنية   أحمد حسان عيسى   45  59
  عقارية 0933549403    شارع بغداد 

  ريف دمشق  ھندسة مدنية  محمد خالد حسن بن حمادة  46  60
  عقارية 0935603891  3815302  عين الفيجة

  الرحيبة  ھندسة مدنية محمد سليمان الروح   47  61
 الشارع العام

7737393 
7731093 

099125803
 عقارية 7

  قطنا  ھندسة معمارية  فرزت سليم أبو عطية  48  62
 جانب المحكمة 

 عقارية 0944743488  6822866

  جرمانا   شھادة مساحة  أحمد محمد مھاوش   49  63
 عقارية 0933132494    ساحة السيوف



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  10صفحة 
 

  جرمانا  مدرسة المساحة  حسين خلف العلي  50  64
  عقارية 0933550950    حي الحمصي

  الرحيبة  ھندسة مدنية  ماھر أحمد السيد أحمد   51  65
 عقارية 0988004315    حي السالم

  دمشق المزة     محمد علي المھدي   52  66
  مساحة+  0933696563    الشيخ سعد  

  ريف دمشق  مدرسة المساحة  طارق أحمد زيدان   53  67
 عقارية 0944544955    التل حرنة الشرقية

  ريف دمشق معھد متوسط  حنين نقوال سابا  54  68
  مساحة+  0933672298  2951155 صيدنايا

  المعضمية     محمد محمود السيد أحمد  55  69
  عقارية 0944673297    الشارع العام  

  ريف دمشق ھندسة عمارة  ازدھار رجب شاھين  56  70
  تقييم عقاري 0988862324  6720928 صحنايا

  دمشق ھندسة مدنية   سامر مصطفى المحملجي  57  71
  عقارية 0933526812  3335896 المھاجرين جادات

  دمشق مدرسة مساحة شبالوعدنان مصطفى   58  72
  مساحة+  0944977995 2725181 ركن الدين



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  11صفحة 
 

  ريف دمشق    عبد العزيز  خالد صعب  59  73
  عقارية 0944220661    مساكن - دوما 

  دمشق    ابراھيم نعيم القصيباوي  60  74
  مساحة 0945614636    نھر عيشة

  عقارية 0932053399    دمشق  إجازة في الحقوق  أحمد عبد هللا شحادة  61  75

  ريف دمشق    ھشام محمد خير اللبواني  62  76
 عقارية 0932072085    الزبداني

  ريف دمشق    أيمن علي سبيعي  63  77
 عقارية 0944302017    التل حي السريا

بيت سابر مقابل   ياسر محمد ذيب رمضان  64  78
  عقارية 0988655230   البلدية

دمشق      ريف  ھندسة مدنية  الدين محب حمدأخالد   65  79
  عقارية 0944713194    جيرود

    
  
  
  
  



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  12صفحة 
 

  
  
  
  

   مساحةخـــــبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  جوال  أرضي  المالحظات

  ريف دمشق  معھد ھندسي  محمد سليم عبدو   1  80
  مساحة  0937575679   رأس المعرة  يبرود

  ريف دمشق  ھندسة مدنية   فاتن كرم عيسى 2  81
 مساحة  0937973288   يبرود

  ريف دمشق  ثانوية عامة  يوسف زكي الصباغ   3  82
 مساحة 0955912660 3445297  قدسيا

  ريف دمشق  نادر عراط   4  83
 مساحة  0991935681   التل 

  ريف دمشق  مدرسة المساحة بسام زحالن   5  84
 مساحة  0933695848   سعسع 

  ريف دمشق  مدرسة المساحةعبدالھادي محمد كناكري  6  85
 مساحة  0988829067 5917535  حلبون 

  ريف دمشق مدرسة المساحة خالد ابراھيم ابراھيم   7  86
 مساحة  0955512750   التل 

 مساحة  0932293500 5820337  ريف دمشق  مساحةالمدرسة عبد القادر حسن كواكي   8  87



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  13صفحة 
 

 الضمير 

  منين    القاضيأحمد عيسى   9  88
  مساحة  0993107713   بناء جمعية الشباب 

  ريف دمشق  مدرسة المساحةأحمد عبد الرحمن الحسين   10  89
 مساحة  0991831648 5940313  التل 

  ريف دمشق    عمر الشيخ   11  90
  خبرة جغرافية   0932464947    صيدنايا 

  دمشق     محمد بسام قداح   12  91
 مساحة وطبوغرافية   0944314910    الجسر االبيض 

  ريف دمشق  كلية اآلداب  حسان ابراھيم األيوبي   13  92
  مساحة  0933816615    الزبداني 

  حي تشرين معھد ھندسي عامر جريس النداف  14  93
  مساحة  0933633148 5950542 شارع التربة

  
  

   اء ــربــكھخــبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  العلميةالشھادة   االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  المالحظات

  جوال  أرضي

           حرستا   عمر أحمد شرف الدين  1  94
  كھرباء  0948591301    كرم الطلعة



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  14صفحة 
 

عصام أحمد ديب   2  95
           قطنا   ھندسة كھربائية  المقطرن

 كھرباء  0932674615  6821325  جانب مدرسة الثورة

  دمشق  ھندسة كھرباء  لؤي علي صوان  3  96
 كھرباء  0967794674  4437070  عرنوس

  
  
  

   سير وميكانيكخــبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  جوال  أرضي  المالحظات

          القطيفة   ثانوية  أحمد عمر مقصود   1  97
  حوادث سير   0933562081  5990111  التواني 

          جرمانا  ثانوية  سعدو علي العقباني   2  98
  حوادث سير وميكانيك  0935912224  حي التربة 

عبد الرحمن محمد   3  99
  حوادث سير وميكانيك  0933338555    دمشق   ثانوية  شيخ ديب 

عمر محمد نصر  4 100
 ريف دمشق ھندسة ميكانيكالشيخة

خبرة سير منشأة   0933692112   القطيفة
  صناعية 

عبد الرزاق محمد   5 101
  حوادث سير وميكانيك  0966133331      حقوق  عبود



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  15صفحة 
 

 دمشق  ھندسة ميكانيك  سلوم حنا سلوم    6 102
  ميكانيك  0933291522  5444913  اباب توم

  دمشق  إجازة في الحقوق  محمد عثمان الخاني  7 103
  سير حوادث   0944255127    شاغور  قنوات

           دمشق  فواز طرابلسي   8 104
 حوادث سير  0933262172   مساكن برزة 

  ريف دمشق إجازة في الحقوق  شحادة  أحمد زاھي  9 105
 حوادث سير  0944320019   جديدة عرطوز 

  دمشق ھندسة ميكانيك عصام السبع  10 106
  حوادث سير وميكانيك  0944567806   المھاجرين

 ريف دمشق محمد سالمة العيسى   11 107
  حوادث سير  0955851111  التل

  ريف دمشق إجازة في الحقوق حسام أحمد المنجويق  12 108
  سير وتقدير أضرار   0944446276   آذار 8النبك شارع 

 سير وميكانيك  0945644749  2267943 عدلية ريف دمشق ھندسة ميكانيك دايم الھنا سليم بكور  13 109

  القصر العدلي ھندسة ميكانيك حسني علي خراطة  14 110
  حوادث سير  0944246735  3420003 بدمشق 

  حوادث سير  0933504964  2232610 ريف دمشق  محمد غازي غازي  15 111

عبد اللطيف خليل   16 112
  ريف دمشق  ھندسة ميكانيك  إدريس 

  سير وميكانيك  0944012620   المعضمية 



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  16صفحة 
 

 دمشق   أوطه باشيوسيم نصوح   17 113
  سير  0947954151   ضاحية قدسيا

محمد عاصم عدنان   18 114
  دمشق   شھادة مھنية نعمان

  وتأمين سير وميكانيك  0933216212    البرامكة 

 دمشق    السعيفان محمد سرسك  19 115
  سير وتقدير أضرار  0965338956   14المزة  بناء

محمد عبادة محمد فتحي   20 116
  دمشق    المراد 

 حوادث سير وحرائق   0991063000    مشروع  دمر 

  حوادث سير  0999445750        خالد أحمد عمر   21 117

 ريف دمشق  ثانوية عامة  رجب صالح شاھين  22 118
  سير وميكانيك  0988911335  6720928 صحنايا

  دمشق   ھندسة ميكانيك  عدنان علي خيطو   23 119
  سير وميكانيك  0932411548    لعدوي ا

  

  خبــرة المحــاســبـة
الرقم 
 العام

الرقم 
  جوال أرضي  المالحظات  رقم الھاتف  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

برامكة مقابل كلية  دمشق  و اقتصاد تجارة  عمار أحمد الشيخ  1 120
  محاسبة  0933263971   الھندسة



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  17صفحة 
 

  ريف دمشق  ثانوية  ابراھيم محمد الشيخ  2 121
 محاسبة  0944517324   معضمية الشام 

  ريف دمشق تجارة و اقتصاد  شاكر عطا نخلة    3 122
 محاسبة  0944667688  6814240 جديدة عرطوز 

شارع الوادي القطيفة  تجارة و اقتصادعالء الدين يونس مريم  4 123
  محاسب قانوني   0966433919  7750750 مدخل المالية القديم 

  دمشق  تجارة و اقتصاد  السبعمصطفى منار  5 124
  محاسبة  0944399463    ساحة عرنوس

محمد سعيد زياد 6 125
  محاسب قانوني  0954777858   الحصري

حسين محمد عبد  7 126
 دمشق بكالوريوس تجارة الوھاب

  محاسب قانوني  0933065130 2317353 عين الكرش

  ريف دمشق ثانوية عامةفاطمة محمد اسماعيل  8 127
 محاسبة  0933397807   جرمانا

  ريف دمشق    رامز زيدان   9 128
 محاسبة  0933661434    قطنا 

 محاسبة  0999518799    ريف دمشق   دبلوم اقتصاد  أالء األحمد   10 129



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  18صفحة 
 

مروان حسن الشيخ   11 130
  ريف دمشق تجارة و اقتصاد عمر

+ سير وتحديد   0933657497 8840311 الناصرية
  مسؤولية وأضرار

 محاسبة  0932411794    دمشق   ثانوية عامة   بشرى يوسف عمر   12 131

محمد وليد حسين   13 132
  دمشق   تجارة و اقتصاد  غميض 

 محاسبة  0932344161    حلبوني 

محمد ياسر محمود   14 133
  دمشق  تجارة و اقتصاد  نظامي

 محاسبة  0944335479  6640223 المزه

  

   فرائض وتركات وإرثخــبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  جوال  أرضي  المالحظات

 التل  علوم شرعية  ماھر مسعود بعيون  1 134
    0934793074  5942839 حرنة الشرقية

  ريف دمشق  ثانوية   نزيه قاسم البحري  2 135
    0993422643  5980598  التل

 ريف دمشق  حقوق  نضال محمود البدوي  3 136
    0935988535   جديدة عرطوز

  شرعي  0957698118  5944483  ريف دمشق ثانوية عامة  نسرين ديب البج  4 137



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  19صفحة 
 

 التل

سمير عبد الرحيم  5 138
 ريف دمشق  ثانوية عامة تواني

    0948590461    التل

عز الدين محمد  6 139
 ريف دمشق إجازة في الحقوققصيص

  شرعي  0965846640  5846640 التل 

  

  خــبـــرة عـلــوم جنـــائيـــة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  جوال  أرضي  المالحظات

  ريف دمشق    زياد محمد جمعة  1 140
    0988468932    حوش عرب 

           جرمانا    عفيف علي الحلبي  2 141
    0944691203    حي النھضة 

           جرمانا  ثانوية  عامة  مفيد اسماعيل خاطر  3 142
    0944321106    الحمصي حي 

سلمان فخر الدين   4 143
           جرمانا علوم  كيميائية بن أحمدالشعراني 

   0944730898  5619904 لجناينحي ا

عبد الرحمن اسماعيل  5 144
    0955944555    دمشق   حقوق  العبدهللا

   0944744950    كشكولدويلعة   ثانوية عامة  دلولمحمد نور الدين   6 145



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  20صفحة 
 

 دمشق ثانوية عامة خالد محمد الحموي  7 146
   0933305729  5118985شاغور قنواتال

  
  

  ةــمتفرقخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  المالحظات

  جوال  أرضي

  دمشق    تيسير شفيق قيطاز  1 147
  أقمشة وخيوط 0944662575   كازيةال -القدم 

أقمشة وخيوط  0953516492     ثانوية تجارية  محمد نبيل راغب كريشاتي  2 148
  وعطورات

  
  
  
  
  
  

  ةــھـندســة كيميائي خـبـــرة



  الجمھورية العربية السورية 
  دل ــوزارة الع
  ةـائيـرات القضــمكتب الخب

  2019/  1/ 21/ل ) تاريخ  307صدر بالقرار رقم : ( 

 ريف دمشق عـدليـة راء فيــاء الخبـمـأس

 21من  21صفحة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
  عنوان السكن  الشھادة العلمية  االسم الثالثي الخاص

  رقم الھاتف
  المالحظات

  جوال  أرضي

  دمشقريف     زھير علي حسن  1 149
  كيميائية 0944594067   ضاحية األسد

 
  م 2019/ 1/  21دمشق في 

وزيــر            رئيس مكتب الخبـرات القضائيـة                                                                                                 
  العــدل
ي ــالقاض           نائب رئيس محكمة النقض                                                                                                       

  المستشار
ھشام محمد                                    أحمـد فرواتـي                                                                                          

  ممدوح الشعار                                    
 


