
ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  1صفحة 
 

  

ػظبغـــطخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــرظػؼادةــــاضذػمػاضثالثيـــــاالدػاضخاص

ػفــــمػاضؼاتــــرش
ػاضطالحظات

ػيــأرضػوالــج

 طب بشري دمحم ماهر عدنان لتالن 1 1
الكرش جادة الوزٌر بناء عٌن 

 2310141  فن8ًط 11
طب ولائً +صحة 

 مهنٌة

 معالج فٌزٌائً 6553784 952622851. دمشك زاهرة جدٌدة  أحمد ربٌع الملحم بن ٌوسؾ 8 8

 مزة جبل جانب صٌدلٌة السهلً طب بشري لجٌنا داود علً 3 3
0935391289 
0993659516  

عادة إطب فٌزٌائً و
 تأهٌل

 طب بشري عبد الكرٌم ناصٌؾفراس  1 1
التجارة شمالً الحدٌمة شارع 

 طب شرعً 4449917 944570068. جابر بن حٌان

 جراحة عصبٌة 226119 933206558. برامكة شارع ملعب تشرٌن طب بشري حمد السمارةأحسان  5 5

 طب شرعً 6640095 944205656. 26دمشك المزة  طب بشري ناصر الشاهر ابن اسماعٌل 6 6



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  8صفحة 
 

 عصبٌة 4471864 0932692479 التجارة شارع جابر بن حٌان طب بشري بسام الٌاس سرحان 7 7

 صحة ونمل دم 6619864 0955383933 مزة جبل طب بشري بسام حسٌن عبٌد 2 2

9 9 
عبد الحمٌد دمحم صالح الدٌن 

 الموتلً
 طب بشري

جسر فكتورٌا  شارع 
 جراحة عامة 3712643 0944712643 الجمهورٌة

 طب بشري دمحم العبٌد 11 11
عرطوز الشارع العام  جدٌدة

 خبرة صٌدلة 6814440 0933484716 بناء محسن العبٌد

 طب اسنان 3445395 0998559367 ضاحٌة لدسٌا طب بشري حمد الحلبونًأ 11 11

 طب شرعً 2229052 0944357505 مركز الطب الشرعً بدمشك طب بشري أٌمن محفوض ناصر 18 18

 طب شرعً 2229052 0944400336 مركز الطب الشرعً بدمشك طب بشري توفٌك االبراهٌم أحمد 13 13

 طب شرعً 5422311 0933634406 الصناعة طب بشري دمحم محمود جفران 11 11

 جراحة عامة 3140317 933202883 دمر حً الورود طب بشري فادي علً علً 15 15



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  3صفحة 
 

 سنانأطب  هٌتوفارس عماد الدٌن  16 16
مولؾ مصطبة بناء  -مهاجرٌن 

 سنانأبورد تموٌم  3333830 988712562 جبري ونوٌالتً

 سنانأطب  شعٌب حبٌب الخضر 17 17
               ضاحٌة لدسٌا 
 لًجانب الهاتؾ اآل

0962916126 
 سنانأطب  + حموق  0956051650

 طب شرعً 5139269 944989040 برزة البلد طب بشري تاج الدٌن دمحم كمال شاكر 12 12

 طب شرعً 3331970 955230622 شارع الحمرا طب بشري صالن سٌنو ابراهٌمأ 19 19

 جراحة عظمٌة 4459670 933866702 العدوي جانب المعهد الصحً طب بشري دمحم طارق زٌاد العلبً 81 81

 صٌدالنً كٌمٌائً  962666750 بناء كوجان ورٌحان مالكً كلٌة الصٌدلة دمحم فراس عرٌضة 81 81

 طب بشري هٌثم ابراهٌم عٌسى 88 88
ؾ مطعم اللوتس لالروضة خ

 طب شرعً 3347005 944270225 جادة دمحم حبوباتً

 سنانأطب  عطاؾ دمحم عباس 83 83
    بٌض الروضة الجسر األ

 نزلة مطعم اللوتس
0944379162 
 جراحة فكٌة 3312483 0934255460

 

ػظـــاتغــــوطــــططضخـبـــرةػ



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  1صفحة 
 

اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــرظػؼادةــــاضذػمػاضثالثيـــــاالدػاضخاص

ػفــــمػاضؼاتــــرش
ػاضطالحظات

ػيــأرضػوالــج

 ثانوٌة عامة سلٌمان دمحم دٌب حجازي 1 81
      شارع خالد بن الولٌد

 معلوماتٌة 2252622 0944611049 89 نصاري بناءأ

 هندسة معلوماتٌة حمروشحمد أماجد  8 85
الماهرة   الزاهرة الجدٌدة شارع 

 معلوماتٌة 5429377 0944034069 1حرش رلم 

 هندسة معلوماتٌة ٌوبًدمحم صالح األ 3 86
باب مصلى شارع الماهرة حارة 

 معلوماتٌة 5446200 0944623037 11بناء الخولً  3الماهرة 

 2318090 0933334666 شارع بؽداد -عٌن الكرش  معلوماتٌةهندسة  السباعًمازن دمحم ؼٌاث  1 87
 جرائم معلوماتٌة+ 

 واتصاالت

 عدنان سالم المسعد 5 82
ٌكانٌكٌة مهندسة 

 كهربائٌةو
 معلوماتٌة  0988680910 دوٌلعة جانب مطعم الساحة

 معلوماتٌة 2710925 0944423333 وزارة العدل هندسة معلوماتٌة دمحم ندٌم الجابً 6 89

 معلوماتٌة  0993234903 فرع مرور -باب مصلى  هندسة معلوماتٌة عزام بهجت الشلً 7 31

  مضر علً عٌسى 2 31
       رئٌس لسم المعلوماتٌة

  0993194939 دارة المرورإفً 
مكافحة جرٌمة معلوماتٌة 

 من معلوماتأو



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  5صفحة 
 

 معلوماتٌة 5341270 0933770779 86ضاحٌة االسد  المعلومات اجازة تكنولوجٌإ طارق نبٌل السالم 9 22

 جرائم معلوماتٌة 2114440  من الجنائًدارة األإ حموق لؤي الشالٌش 11 22

 جرائم معلوماتٌة 2164141 0944694883 من الجنائًدارة األإ شهادة ممارسة خبرات فنٌة ٌزن صالح عباس 11 26

 جرائم معلوماتٌة 2164141 0933498196 من الجنائًدارة األإ هندسة كهرباء دٌاب الحمد 18 23

 

 

 

 

 

 خـبـــرةػعظددــــظػطــدظغــــظ

مػاضرش
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػاضذؼادةػػاالدمػاضثالثيػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات ػوالــجػيــأرض



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  6صفحة 
 

22 2 
دمحم بشار الشاش بن صباح 

 الدٌن
 هندسة مدنٌة

بناء  7مهاجرٌن مصطبة جاده 
 عمارٌة 3718485 0933311167 8العابد ج صٌدلٌة 

 هندسة مدنٌة لرصلًدٌاب سبع النور  2 27
سد الدٌن ممابل أركن الدٌن 

ل رشً بناء آالمخفر شارع 
 فنً 8لرصلً طابك 

 عمارٌة 2723837 0997063323

 هندسة مدنٌة الخبازشفٌك دمحم رباح  2 23
  مٌنشارع األ

 عمارٌة  0998808318 مٌنجانب نظارات األ

 هندسة مدنٌة جبران ابراهٌم مدري 6 23
 شارع الحمراء
 جادة الكوٌت

094447842
6 

 تمٌٌم عماري 

 هندسة مدنٌة المنٌر خالد  دمحم ولٌد 3 60
طابك     بناء بٌبلوس -عباسٌٌن 

 عمارٌة 4447321 0944344350 رضًأ

 هندسة مدنٌة ماجد عثمان طرابلسً 2 62
 شارع مرشد خاطر -المزرعة 

 عمارٌة 4425759 0944215759 بناء الحفار

 هندسة مدنٌة دمحم معتز المبٌطري 7 18
مٌة أساحة المٌسات دخلة مشفى 

 تمٌٌم عماري 2773141 0933556640 7بناء المبٌطري طابك 

 تمٌٌم عماري 6114700 0933494910 تستراد المزةأو هندسة مدنٌة منصورأحمد رند  2 13

 هندسة مدنٌة معمولًؼسان أحمد  9 11
 سكان عسكري إ -مشروع دمر 
 عمارٌة 3141531 0933561717 9برج  1ج 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  7صفحة 
 

 تمٌٌم عماري 2225878 0944663000 فحامة سوق المواسم هندسة مدنٌة حسٌن عبد الرحمن أحمد 11 15

16 11 
دمحم منصور دمحم شكري 

 المصري
 هندسة مدنٌة

تستراد المزة بناء المحافظة أو
 عمارٌة 6127000 0933748778 5رلم 

 هندسة مدنٌة فاطمة الحمصً 18 17
       برزة مسبك الصنع

 عمارٌة 5118528 9666315421 78محضر  

 هندسة مدنٌة أحمد ٌوسؾ جورٌة 13 12
 دمر 

 عمارٌة 3133929 0944640830 حً الورود 

 هندسة مدنٌة أسامة اسكندر جنٌد 11 19
 مشروع دمر 

العسكري برج سكان جزٌرة اإل
 1ت 

 تمٌٌم عماري 3135021 0944233983

 هندسة مدنٌة وائل درؼام مرشة 15 51
دفاع المدنً بناء العباسٌٌن 

 عمارٌة 4418915 0933413401 فن3ًلسٌس وعربش ط 

 هندسة مدنٌة دمحم ماهر دمحم بخاخ شبٌب 16 51
 مزة 

 عمارٌة 6114367 0944216461 فٌالت ؼربٌة

 هندسة مدنٌة دمحم فواز فوزي نشاوي 17 58
           ستراد المزة أوت

 تمٌٌم عماري 6134857 0933409366 7بناء المراوح رلم     

 هندسة مدنٌة عماد الدٌن عبد العزٌز شمٌفة 12 53
خلؾ مشفى االطفال بناء  -مزة 

 تمٌٌم عماري 6614025 0944779047 تمً الدٌن



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  2صفحة 
 

 هندسة مدنٌة مازن عمر البواب 19 51
بناء  f1الجزٌرة  -ضاحٌة لدسٌا 

 3442798 0997953360 6رلم 
استشاري دراسات 

 وطرق

 هندسة مدنٌة نبٌل حبٌب ظماط 81 55
 كورنٌش التجارة 

 تمٌٌم عماري 4460438 0933240173 1بناء الخٌمً ط 

 هندسة مدنٌة العوادمحم عادل مفٌد  81 56
 مالكً 

 عمارٌة 3734119 0933331150 شارع عروة بن الورد

 هندسة مدنٌة بسام جرٌس شلش 88 57
 جرمانا 

 عمارٌة 5619366 1933563936 حً الوحدة 

 هندسة مدنٌة عماد زكً السمان 83 52
شارع بؽداد جادة بن الندٌم بناء 

 عمارٌة 2313873 0944348384 ول لبوالسمان المدخل األ

 هندسة مدنٌة بسام الصٌداوي 81 59
 شارع بؽداد 
 عمارٌة 4442417 0933335504 جادة الطٌبً

 هندسة مدنٌة ماهر عبدهللا البزرة 85 61
           جسر فكتورٌا 

 تمٌٌم عماري 2243159 0944460044 5بناء حمامً ط     

 هندسة مدنٌة دمحم أٌمن حورانً 86 61
 مهاجرٌن سكة شورى 

 عمارٌة 3741668 0944312447 1بناء اوطه باشً ط 

 هندسة مدنٌة دمحم فواز بن دمحم عادل عوا 87 68
 مهاجرٌن 

 تمٌٌم عماري 3335605 0933419534 شارع عبد المادر الجزائري 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  9صفحة 
 

 هندسة مدنٌة فادٌا ملكو عبد النور 82 63
 مشروع دمر 

 تمٌٌم عماري 3116375 9443357001 8طابك  11بناء 9جزٌرة 

 هندسة مدنٌة باسمة عضوم 89 61
جرمانا ساحة الشهداء شارع 

 عبد الرحمن الشهبندر 
 3بناء رلم 

 عمارٌة 5610580 0933633090

 عمارٌة 4712370 0933713099 دوٌلعة هندسة مدنٌة ٌوسؾ نموال مرشة 31 65

66 31 
دمحم جالل دمحم حسٌن 

 مرتضى
 هندسة مدنٌة

تجارة شارع جابر بن حٌان بناء 
 عمارٌة 4440595 9334412281 3لطمة ومخلالتً ط 

 تمٌٌم عماري 5439556 0955819499 براج الجامعةأزاهرة جدٌدة  هندسة مدنٌة هنادي هاشم حجازٌة 38 67

 هندسة مدنٌة مأمون بن عارؾ حروق 33 62
          17مشروع دمر ج

 تمٌٌم عماري 3126858 0944217832 ممابل الكنٌسة  

 هندسة مدنٌة حٌاة الحسٌن 31 69
 باب مصلى 

 عمارٌة 5422930 0944631711 5جادة الماهرة بناء رلم  

71 35 
عبد الناصر عبد العزٌز 

 الموادري
 عمارٌة 6127119 0933415699 1مزة فٌالت شرلٌة ط  هندسة مدنٌة

 هندسة مدنٌة بو الخٌر الحمصًأدمحم  36 71
شارع خالد بن الولٌد دخلة رلم 

 تمٌٌم عماري 2223965 9336865631 فوق لسم شرطة رٌؾ دمشك 1



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  11صفحة 
 

 هندسة مدنٌة بارةنموال جهاد  37 78
  زبلطانً

 عمارٌة 4456876 0933474561 بناء المنٌر 

 هندسة مدنٌة خرتلنأمٌن زهٌر  32 73
 مٌدان 

 تمٌٌم عماري 8883509 0944931213 1كورنٌش بناء  

 هندسة مدنٌة سامر محمود الكل 39 71
        11مشروع دمر ج

 عمارٌة  0992222666 7ط  12بناء     

 هندسة مدنٌة االشهبؼالب لٌندا  11 75
كورنٌش الجمعٌات   -جرمانا

 عمارٌة 5620196 0932355710 خلؾ مخفر جرمانا

 هندسة مدنٌة أٌوب أحمد مٌساء 11 76
 برزة البلد شارع الؽمة 
 عمارٌة 5351194 0949265472 بناء سٌؾ الدٌن البوشً

 هندسة مدنٌة ؼستانًاسمر اسماعٌل الد 18 77
مولؾ السادات  -شارع بؽداد 

 عمارٌة 4433954 9366525741 جادة عاصم

 هندسة مدنٌة جمال نهاد العجلونً 13 72
 مشروع دمر 

 تمٌٌم عماري  9442102081 1بناء  3جزٌرة 

 هندسة مدنٌة لؤي رضوان علوش 11 79
 مشروع دمر 

 تمٌٌم عماري  0944429988 81بناء  15جزٌرة 

 هندسة مدنٌة راما عبد المعٌن خلوؾ 15 21
  المزة

 عمارٌة 3745293 0940440692 مفرق الربوة 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  11صفحة 
 

 هندسة مدنٌة طارق دمحم سلٌمان 16 21
 المطٌفة 
 عمارٌة 7792232 9886451461 1الجزٌرة 

 هندسة مدنٌة لورٌن حبٌب 17 28
مساكن برزة مسبك الصنع 

 عمال البناءأتمدٌر    0988362134 5 ط 111محضر رلم 

 تمٌٌم عماري 3446746 0933241418 ضاحٌة لدسٌا هندسة مدنٌة اعبدمحم سعٌد عدنان الط 12 23

 هندسة مدنٌة حنان دمحم المرعً 19 21
مٌن الرٌحانً أبرامكة جادة 

ممابل كلٌة الهندسة المدنٌة بناء 
 الٌاسمٌن

 عمارٌة 2142581 0940002020

25 51 
مصطفى صالح الدٌن 

 جرزو
 هندسة مدنٌة

 دمر البلد
 نشائً وطرقإ 3111844 0932789679 جانب صٌدلٌة عال السلطً 

 هندسة مدنٌة مٌر ٌونس منٌرأ 51 26
    مشروع دمر الؽربٌة 

 طرق وجسور 3146802 0988407956 جبل الرز    

 هندسة مدنٌة السمارة عودة هللا ابراهٌم 58 27
 جرمانا 

 عمارٌة  0944734605 النهضةحً  

 هندسة مدنٌة ماجد سلٌمان الحصنً 53 22
مٌدان زاهرة لدٌمة جانب جامع 

 مدنً عام 8817606 0943255720 عبد الرحمن

 هندسة مدنٌة دمحم خلدون زرٌك 51 29
فحامة بستان الحجر جادة 

 طرق وجسور 2228253 0944445331 الصفدي



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  18صفحة 
 

 مدنٌةهندسة  فاروق زكً الصباغ 55 91
 سوق الخجا 

 تمٌٌم عماري 2318441 9333311601 شارع الثورة 

 هندسة مدنٌة مأمون جودت المدة 56 91
 بو حبل أمٌدان 

 تمٌٌم عماري 8822584 9337510001 جانب مدرسة شكري العسلً

 هندسة مدنٌة لٌنا فؤاد دٌب 57 98
سد السكنٌة جزٌرة ضاحٌة األ
 عمارٌة 5352630 0941117736 17محضر  3رلم 

 هندسة مدنٌة دمحم معروؾ نفٌسة 52 93
 برزة 

 عمارٌة 4542631 0933560805 امتداد حامٌش 

 هندسة مدنٌة لبٌكآمصطفى صبحً  59 91
 المزة 

 عمارٌة 6668350 0932455415 شارع المدارس 

 هندسة مدنٌة حسام دمحم واصؾ المصري 61 95
مساكن برزة خلؾ حلوٌات 

 عمارٌة 5113440 9333248901 المصرينفٌسة بناء 

 هندسة مدنٌة عبد السالم حسن البماعً 61 96
جدٌدة عرطوز شارع الجالء 

 مساحة وعمارٌة 6811649 0944698761 بناء حسن البماعً

 هندسة مدنٌة علً محسن العبٌد 68 97
 عرطوز 

 عمارٌة 6811093 0933589923 الشارع العام 

 هندسة مدنٌة العبٌدعالء الدٌن محسن  63 92
 عرطوز 

 عمارٌة 6811093 0944588310 الشارع العام



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  13صفحة 
 

 هندسة مدنٌة العبٌد محسن مازن 61 99
      عرطوز الشارع العام 

 عمارٌة 6811093 0932328778 بناء محسن العبٌد  

 هندسة مدنٌة حمد الطالبأعلً  65 111
       توستراد حامٌش أ

 عمارٌة 51345970  1ط 133 بناء   

 هندسة مدنٌة ؼٌاث حسن المطٌنً 66 111
 مشروع دمر

 تمٌٌم عماري 3111421 0933454663 11جزٌرة  

 هندسة مدنٌة دمحم حمادة الحجة 67 118
 كفرسوسة 

 تمٌٌم 2124610 9337261741 شارع العمري

113 62 
عبد المادر دمحم سعٌد عبد 

 المادر
 هندسة مدنٌة

        معضمٌة الشام 
 عمارٌة 6254401 9337423281 جانب جامع الزٌتونة     

 2135960 0933334017 تنظٌم كفرسوسة هندسة مدنٌة دمحم خلدون البٌطار 69 111
مستشار هندسة 

 صحٌة

115 71 
عبد الرزاق عبد الهادي 

 الخلٌل
 عمارٌة 2238616 0933494378 مٌنشارع األ هندسة مدنٌة

 هندسة مدنٌة سهام ٌحٌى بدر 71 116
 مشروع دمر

 عمارٌة 3114793 0944363211 3جزٌرة  

 هندسة مدنٌة سلٌمان ابراهٌم داود 78 117
 مزة جبل 

 عمارٌة  0933527996 صٌدلٌة السهلً



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  11صفحة 
 

 عمارٌة 8812753 0944265102 سوق المٌدان هندسة مدنٌة دمحم عزت مزاحم 73 112

 هندسة مدنٌة خالد ناٌؾ نوفل 71 119
        شرفٌة صحناٌا أ
 عمارٌة 6711742 0955408452 السندباد ةخلؾ حدٌم    

 هندسة مدنٌة كرٌشانممدوح دمحم عماد  75 111
         صالحٌة شهداء 

 تمٌٌم عماري 4458007 0944339044 8بناء الخجا ط     

 هندسة مدنٌة سامة سوٌد مدؼمشأ 76 111
 مهاجرٌن شارع ناظم باشا 

 نشائًإ  0988777726 9بناء سبٌعً رلم 

 هندسة مدنٌة حنان عبده الجبان 77 118
 لزازٌن 

 تمٌٌم عماري 4451323 0933548737 ممابل المؤسسة

 هندسة مدنٌة وجدان ذولان فلوح 72 113
 باب توما 
 عمارٌة 5422028 0932358477 111مسبن جوانً 

 تمٌٌم عماري 2718874 933214994. شرلً ركن الدٌن هندسة مدنٌة دمحم سعٌد دمحم دٌب الفرخ 79 111

 تمٌٌم عماري 2230598 0933030589 صالحٌة هندسة مدنٌة صٌاح مصطفى المصري 21 115

 هندسة مدنٌة سامر زؼبً شاهٌن 21 116
 طبالة 

 دخلة الكازٌة 

0966174103
5 

 تمٌٌم عماري 4720687



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  15صفحة 
 

 هندسة مدنٌة خالد رٌاض صادق 28 117
 سمبا 

 عمارٌة  0950096097 شارع الجامع 

 هندسة مدنٌة دمحم رحٌل العطٌش 23 112
  الزاهرة

 عمارٌة 8840306 0932357587 شمرشارع األ 

 هندسة مدنٌة وسٌم مظهر العجالنً 21 119
 شارع الفردوس 

 تنظٌم عمرانً 3348447 0938859711 بناء الواحة

 هندسة مدنٌة حسام ذولان فلوح 25 181
 باب توما 
 عمارٌة  0938636167 111مسبن جوانً 

181 26 
حمد صبحً أممدوح 

 السمان
 هندسة مدنٌة

 مشروع دمر 
 عمارٌة 3123392 9442531851 ب 11جزٌرة 

 هندسة مدنٌة حنان سعٌد خضر 27 188
ساتذة أمساكن  -بستان الدور 

ممابل مدرسة سماهر  -الجامعة 
 الدرة

 عمارٌة 5413663 9883086241

 هندسة مدنٌة كرٌشانفهد عامر  22 183
 صالحٌة 

 تمٌٌم عماري 1152117 0944515014 شهدا 

181 29 
دمحم ٌحٌى عبد الحمٌد 

 تسابحجً
 تمٌٌم عماري 3111488 0941932943 مشروع دمر هندسة مدنٌة

 هندسة مدنٌة هانً علً حسٌن 91 185
       مزة دوار الهدى

 عمارٌة 6638651 0933616454 خلؾ صٌدلٌة السهلً       



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  16صفحة 
 

 عمارٌة 3825420 0993511535 دٌر ممرن هندسة مدنٌة فخر الدٌن بدر الدٌن  مرشد 91 186

 هندسة مدنٌة بو نعٌمأحمد حسن أ 98 187
  مٌدان

 عمارٌة 8125678 0947856517 دحادٌل  

 عمارٌة 3335896 0933526812 المهاجرٌن هندسة مدنٌة سامر مصطفى المحملجً 93 182

 عمارٌة  0933433939 صالحٌةال هندسة مدنٌة الشاطردمحم حسان  91 189

 هندسة مدنٌة ؼزوان بشٌر الظواهرة 95 131
جانب مشفى الراضً  -جرمانا 

 عمارٌة  9337688001 1بناء دبوس ط

 هندسة مدنٌة سامر ٌاسٌن صبحة 96 131
    لدسٌا خٌاطٌن العراد

 تمٌٌم عماري 3151097 9332921221 بناء حلٌمة  

 هندسة مدنٌة دمحم فرٌز دمحم الحناوي 97 138
  مزة

 عمارٌة 6114636 0932919193 برج تاال 

 عمارٌة 5140931 0966519641 مساكن برزة هندسة مدنٌة حمد الخطابأمصطفى  92 133

 هندسة مدنٌة عبد المادر عبد الحمٌد الحكٌم 99 131
ٌبرود حً المامعٌة شارع 
 0993858691 مسكور صالح دوار خلؾ

7816210 
7817519 

 عمارٌة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  17صفحة 
 

 هندسة مدنٌة رفٌك جمٌل الحلبً 111 135
شارع خالد بن الولٌد ممابل لٌادة 

 عمارٌة 2210231 0966729189 1ط 13الشرطة بناء 

 هندسة مدنٌة دمحم خالد شكري 111 136
 89   مٌدان زاهرة لدٌمة ممسم 

بناء         5شرلً المٌدان ط
 الجمعٌة االهلٌة

 عمارٌة 8886606 0933210159

 هندسة مدنٌة نواؾ عطاهلل دره 118 137
 باب توما 

 عمارٌة 5416945 0933339919 132العازرٌة رلم  دخلة 

 هندسة مدنٌة حنان علً الشمالت 113 132
    16جزٌرة  -مشروع دمر 
 عمارٌة 3135165 0944598997 171بناء 

 هندسة مدنٌة عبٌدخلٌل حمدي  111 139
       مهاجرٌن مرابط 

 تمٌٌم عماري 3712259 0933535161 بناء الخٌاط    

 تمٌٌم عماري 3339294 0944246123 العفٌؾ هندسة مدنٌة المسطاويعبد الحمٌد شعبان  115 111

 هندسة مدنٌة مازن دمحم خٌر بكري 116 111
فارس خوري جادة   - عباسٌٌن
 عمارٌة 4429002 9443128991 19بناء الحرح رلم -بشارة 

 هندسة مدنٌة نور دٌابأدمحم  117 118
 شارع خالد بن الولٌد   

 عمارٌة 8819388 1911119188 1بناء دٌاب ط   

 هندسة مدنٌة حنان علً شمٌر 112 113
  المابون

 عمارٌة  0955906257 بو جرشأ  



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  12صفحة 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػظـــارغـــظػطططــــــعظددخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػؼادةػــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضؼــــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيــأرضػوالــج

 هندسة عمارة دمحم جمال مسبحة 1 111
 مٌدان 

 عمارٌة 8816950 9333367551 جانب مشفى الفٌحاء

 هندسة عمارة سعٌد ؼانم بن لاسم 8 115
مشروع دمر شارع المؽتربٌن 

 عمارٌة 3141562 0933750618 رضًأبناء الرائد طابك 

 هندسة عمارة لاسم شفٌك لٌطاز 3 116
كازٌة ممابل ممسم  -المدم 

    الهاتؾ بناء لٌطاز وحامدة 
 طابك ثانً فنً

 عمارٌة 8116807 0933653291



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  19صفحة 
 

 هندسة عمارة أمل عادل الحلبً 1 117
 جرمانا 

 عمارٌة 5681123 0937213700 حً الٌعث 

 عمارٌة 2258081 9443631801 باب مصلى هندسة عمارة سعٌد كرٌم راجح 5 112

 هندسة عمارة كرٌمان أنفولة 6 119
 ركن الدٌن 

 عمارٌة 2717846 9334572131 جسر النحاس 

 هندسة عمارة مناؾ  زهٌر الزركلً 7 151
 مشروع دمر 

 عمارٌة 3121357 9335902571 13بناء   a11جزٌرة  

 هندسة عمارة دمحم ؼسان النوٌالتً 2 151
شرلً ركن الدٌن الموحد حً 

 عمارٌة 2720520 9332101571 3ط  81الفٌحاء بناء 

 هندسة عمارة عمر مصطفى حمشو 9 158
 مزة جبل 

 عماري تمٌٌم  0966106204 على كٌفن  لرب فالفل 

 هندسة عمارة العجلونًنهاد رضوان  11 153
  ضاحٌة لدسٌا

 عمارٌة 3442949 0955287560 طابك ثان3/7ًبناء  aجزٌرة  

 هندسة عمارة دمحم رضوان زٌنو 11 151
 مهاجرٌن 
 تمٌٌم عماري 3718581 0944227476 3مصطبة جادة 

 عمارةهندسٌة  عبد الرزاق أحمد ضمٌرٌة 18 155
دعم  محافظة رٌؾ دمشك مدٌر 

 عمارٌة 2394213 0944233370 المرار والتخطٌط



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  81صفحة 
 

 هندسة عمارة بو وطفةأبارعة عبد العزٌز  13 156
            كورنٌش  -مٌدان 

 عمارٌة 8888475 0944338475 ممابل جرٌدة تشرٌن

 هندسة عمارة محمود نبٌل الجابً 11 157
 المزة 

 عمارٌة 6610542 0933214312 نزلة جامع االكرم

 هندسة عمارة مازن حبٌب دروٌش 15 152
            مزة فٌالت متصلة 

 شارع سلٌم عبد الهادي
0981398905 
 عمارٌة  0933480381

 هندسة عمارة لٌنا حامد طالب 16 159
 ركن الدٌن

 تمٌٌم عماري  9454742211 الشٌخ محً الدٌن 

 هندسة عمارة الشربجًفاٌز  زدمحم فوا 17 161
 شارع الثورة

 عماري تمٌٌم 2312881 0944253597 خلؾ الطابو 

 هندسة عمارة الء عثمان الدؼلًآ 12 161
شٌخ محً الدٌن اخر مولؾ 
 عمارٌة 2757080 0953465914 الباص جانب جامع الحاجبٌة

 هندسة عمارة دمحم فائز بن عارؾ محفوظ 19 168
 مالكً 

 تمٌٌم عماري 3738118 9443677001 شارع ابراهٌم هنانو 

 عمارةهندسة  دمحم بن دمحم شمدوح 81 163
 مٌسات

 عمارٌة 4440610 0944462110 بناء البكري 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  81صفحة 
 

 هندسة عمارة حمد المصريأحسان  81 161
  81جزٌرة  -مشروع دمر 

       8بناء  - دخارإتوسع 
 رضًأمدخل ثالث طابك 

 عمارٌة 3142837 0932317748

 هندسة عمارة الرمحٌنجرجس سمٌر  88 165
 جرمانا حً الروضة بناء دبوس 

 عمارٌة  0966695646 روضة طالئع البعثممابل 

 هندسة عمارة عبد الكرٌم صبحً كنونً 83 166
منزل  حدٌمة الطوٌل  -سوٌمة 

 عمارٌة 2260234 9332137711 11رلم 

 عمارٌة 2320401 0933242445 سوق الخجا -شارع الثورة  هندسة عمارة دمحم زهٌر عبد الفتاح جاوٌش 81 167

 عمارٌة 6318449 0933338727 وزارة العدل هندسة عمارة الحرٌريؼسان تٌسٌر  85 162

 هندسة عمارة دمحم بسام نحاس 86 169
مزرعة شارع البراء بن مالن 

 عمارٌة 4446184 0933331130 بناء المبٌطري طابك اول

 هندسة عمارة نؽم حنا ندور 87 171
 شارع بؽداد 
 عمارٌة 4412138 9328025761 جادة عاصم

 هندسة عمارة بٌكآلبهدٌة عبد الرزاق  82 171
شارع عمر بن  -مٌسات 

 عمارٌة 4461086 0991193534 الخطاب بناء بوز الجدي

 هندسة عمارة ملن بدر حمشو 89 178
   شارع الكرامة -بو رمانة أ

 تمٌٌم عماري 3315865 0944577177 ربح بناء



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  88صفحة 
 

 هندسة عمارة كرٌشان أحمد فهد 31 173
 صالحٌة 

 تمٌٌم عماري 4458007 0933501099 شهدا  

 عمارٌة 4423070 9444025551 المزرعة هندسة عمارة دمحم نضال هٌلم 31 171

 هندسة عمارة أحمد حسان عٌسى 38 175
  شارع بؽداد

 عمارٌة 2310709 0933549403 2بن الندٌم رلم ا جادة   

 هندسة عمارة حسان حسٌن طرابٌشًإ 33 176
 حلبونً 

 عمارٌة 2239889 0933426194 جادة الربٌعً

 هندسة عمارة جمٌل اسكندر لولا 31 177
 ساحة النجمة 

شارع عبد الوهاب االنكلٌزي 
 بناء الحكٌم

 تمٌٌم عماري 3314138 0933612256

 هندسة عمارة مرهؾ حبٌب الدمحم 35 172
 مشروع دمر 
 تمٌٌم عماري  9889529201 جامع دمر البلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  83صفحة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ػزرارغــــظػعظددـــظػخـبـــرة
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــرظوانػاضدػؼادةػـــــاضذػيـــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفــاتــــمػاضؼـــرش
ػاضطالحظات

ػيــأرضػوالــج

  4462386 0944525053 ساحة العباسٌٌن هندسة زراعة جرٌس الٌان الخوري 1 179

 حرفوشحرفوش  رفادة  8 121
 هندسةدكتوراه بال

  الزراعٌة
 ضاحٌة االسد

 5357070 0947313497 1جزٌرة ب  
إنتاج نباتً + 

 تخزٌن

 هندسة زراعة دمحم فؤاد عبدو الزٌات 3 121
 شارع بؽداد

  4456079 0955854914 بناء فاٌز دٌاب

 هندسة زراعة أحمد أسعد الطحان الزعٌم 1 128
 برامكة 

  2139889 0955593523 المدنٌةممابل كلٌة الهندسة 

 هندسة زراعة مجدولٌن فواز السالم 5 123
 دمر الشرلٌة 
 علوم ؼذائٌة  0991538557 جنود االسد

 
 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  81صفحة 
 

 
 
 
 
 

 

ػظـــغطغائغــــخـبـــرةػػص
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاضخاص

ػصنـــــوانػاضدـــرظػؼادةػــــاضذػيـــمػاضثالثــــاالد
ػفـــمػاضؼاتـــرش

ػاتــاضطالحظ
ػيـــأرضػوالـــج

 كٌمٌائٌة 5357887 0937299655 سدضاحٌة األ هندسة كٌمٌائٌة حسنعلً زهٌر  1 121

 عدنان ٌوسؾ عبود 8 125
 دكتوراه فً العلوم التمنٌة
)التكنولوجٌا الكٌمٌائٌة 

 للولود والؽاز

بناء        ركن الدٌن ابن العمٌد 
 كٌمٌائٌة 2726125 0932910919 جزائري وشامٌة

 دلبًإدمحم ماهر نذٌر  3 126
كٌمٌاء وولاٌة 

 شعاعٌةإ
 كٌمٌائٌة 2244602 0999595524 شارع ابن عساكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  85صفحة 
 

 
 

 

ػراتـــــائــوادثػطـــــقػحـتحػغػخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــرظوانػاضدػؼادةػــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتـــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيـــأرضػوالـــج

 جازة مالح جويإ حمد حرفوشأرئبال  1 127
 برزة البلد 

  4542193 0999670515 جمعٌة العباسٌٌن

 دكتور هندسة كهرباء حسٌن ابراهٌم محمود حجازي 8 122
 المزة 

  6131173 0944090179 خلؾ جامع االكرم

 
 
 
 
 

ػيــــاريػدوضـــمػتجــــخـبـــرةػػتحصغ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــرظوانػاضدػؼادةػــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتـــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيـــأرضػوالـــج

 3340407 944305468 الشعالن دولً تحكٌمشهادة  فٌكٌن هارٌتون باشاٌان 1 129
 تحكٌم لفن النزاعات مابٌن+ 

الطبٌب والمرٌض اختصاص 
 العظام

 
 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  86صفحة 
 

ػاتــــرصـــضػوتسرائـــــػخـبـــرة
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــرظوانػاضدػؼادةــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتـــرش
ػاتــاضطالحظ ػيــأرضػوالــج

 حموق عبد الرحمن اسماعٌل العبدهللا 1 191
 مزة 

 فرائض وتركات 6621967 0955944555 جادة العلم 

  حمد نجٌب نجٌبأ 8 191
                   حرستا 

 فرائض وتركات  0933844666 ممابل محكمة حرستا    

 رث شرعً ولانونًإ 3712878 0994466655 مهاجرٌن حموق مٌن انور هاشمأ 3 198

 فرائض وتركات  0959734099 باب مصلى حموق نضال محمود البدوي 1 193

 حموق وفاء دمحم حسن 5 191
      الزاهرة الجدٌدة 

 فرائض وتركات 6330217 0935610290 حً الزهور      

 كلٌة الشرٌعة مٌرة المطلكأ 6 195
  ببٌال

  0994575769 بٌت سحم  
رث شرعً إ+حصر 

 ولانونً

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  87صفحة 
 

ػاريــــمػتجـــتحصغخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــرظوانػاضدػؼادةــــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتـــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيــأرضػوالــج

 ثانوٌة فنٌة دمحم صالح المرصة 1 196
 ركن الدٌن 
  2750283 9442603311 جسر النحاس

  عامر حسن المرجً 8 197
 شارع برنٌه 
  2718920 9442967501 بناء الشرطة

   0944217333 شارع الحمرا عامةثانوٌة  ٌاسٌن دمحم خٌر الؽبرة 3 192

   0944294424 شارع ابن عساكر عدادٌةإ دمحم نصوح عوض 1 199

 حموق نور هاشمأمٌن أ 5 811
 المزرعة 

  5222881 0992458343 جادة صالح العلً

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  82صفحة 
 

ػصؼربــــائغــــظػظػـــعظددػخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــرظوانػاضدػؼادةــــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتـــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيــأرضػوالــج

 وادي بردى  هندسة كهرباء مصطفى دعاس عودة 1 811
 كهرباء 3827777 0953826777 دٌر ممرن

 جدٌدة الشٌبانً  هندسة كهرباء دمحم بشٌر دمحم نذٌر نصرهللا 8 818
  0935864286 لًفرن الجدٌدة اآل      جانب 

الكترونٌات 
 واتصاالت

 المزة  دكتور هندسة كهرباء حسٌن ابراهٌم محمود حجازي 3 813
 كهرباء 6127503 0944090179 كرمخلؾ جامع األ

 هندسة كهرباء دمحم خالد العانً 1 811
 سادات جادة عاصم 

  3ط23رلم 
 ممابل مكتبة الجوهرجً

 كهرباء 4411829 0933451269

 حلبونً  هندسة كهرباء الذهببو أدمحم جمال  5 815
 كهرباء 2252551 9444765771 87جادة الربٌعً بناء 

                    مزة لدٌمة  هندسة كهرباء دمحم عدنان حربة 6 816
 تجهٌزات كهربائٌة  2068 0944884407 ٌنخلؾ بناء المهندس

      1ط 195المٌسات محضر  هندسة كهرباء خلٌل ابراهٌم الخشً 7 817
 اتصاالت 2779120 0988912300 سامة بن المنمذأشارع 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  89صفحة 
 

 كهرباء 5133846 9440365391 مساكن برزة مسبك الصنع هندسة كهرباء ؼسان سعٌد البسٌط 2 812

 كهرباء 3162254 0990388456 مشروع دمر هندسة كهرباء أنس دمحم الحمامً 9 819

 كهرباء 6626227 0933277264 مدرسة 26مزة  هندسة كهرباء ؼٌاث حسن علً 11 811

 كهرباء 6244776 0932579803 مزةال هندسة كهرباء عزٌز لحطان هواش 11 811

 كهرباء 4415692 0930178089 شارع بؽداد هندسة كهرباء دمحم لاسم 18 818

 مساكن برزة  هندسة اتصاالت دمحم خٌر محمود رنكو 13 813
 كهرباء 5130549 0944222859 1ط 119بناء 

               بٌض الجسر األ هندسة كهرباء ماجد دمحم نجم المطرنجً 11 811
 كهرباء 3311033 0944410906 شارع نسٌب البكري

ٌمان بناء حفار مزرعة جانب اإل هندسة كهرباء دمحم فائز محملجً 15 815
 كهرباء  0944320927 6ونجار ط

 ضاحٌة لدسٌا  هندسة كهرباء محمود علً حمود 16 816
 + الكترون كهرباء e1 957959311 3451681جزٌرة 

     ركن الدٌن حارة الحواشتة هندسة كهرباء علً مصطفى البرالً 17 817
 كهرباء 2756101 0991244824 بو مروانأساحة 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  31صفحة 
 

ػبظـــادــطحخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــرظوانػاضدػؼادةــــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتـــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيــأرضػوالــج

 5137995 0933683201 وزارة العدل تجارة والتصاد فاروق دمحم خٌر التٌناوي 1 812
                  محاسب مالً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد دمحم علً توفٌك حمدة 8 819
العباسٌٌن                        

 محاسب لانونً 4414822 0994444454 شارع فارس الخوري
 سنوات 20خبرة أكثر من 

  0944896277 التجارة تجارة والتصاد حمد عمار باٌزٌدأفٌصل  3 881
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد مروان حسن الشٌخ عمر 1 881
مٌدان زاهرة لدٌمة جانب جامع 

 سنوات 20خبرة أكثر من  8840311 0930618829 دمحم االشمر

 تجارة والتصاد نبٌل دمحم شاكر المالح 5 888
مزة لدٌمة جادة المعلم حارة 

طابك  1حمد ؼازي بناء رلم أ
 ول فنًأ

0966280501 6616194 
                  محاسب مالً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 محاسبة 2111114 0933433077 برامكة أدب انكلٌزي فضل بنت زهٌرشهناز األ 6 883



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  31صفحة 
 

 دكتوراه فً االلتصاد منال ابراهٌم الشٌاح 7 881
 باب مصلى 
  9449044001 شارع الماهرة

 محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 لتصادا تجارة و  شٌخانًخلٌل هانً  2 885
 مجتهد 

 محاسب لانونً 8824203 0933309191 ممابل مشفى المجتهد

 تجارة والتصاد بشورأدٌب عصام  9 886
       بً خلٌل المبانًاشارع 

 محاسب لانونً 4419101 0944228407 1منزل  17بناء 

 حموق دمحم عابدٌن بن مصطفى 11 887
مساكن برزة لرب حامٌش 

 محاسبة 5139537 0955615566 ممابل بن عبودة

 محاسب لانونً 4410764 0933528457 صؾ الضباط بناء نادي تجارة والتصاد زكرٌا محمود الطه الحسٌنً 11 882
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد جبارةدمحم خٌر نور  18 889
 مدٌمة الزاهرة ال

 محاسبة 8840311 0937977144 شمرجانب جامع دمحم األ

 6631584 0999257332 وزارة العدل تجارة والتصاد هٌثم تركً هرموش 13 831
                  محاسب مالً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد محمود دمحم الشاطر 11 831
 باب الجابٌة

 محاسب لانونً 2210797 0933717056 لصر حجاج 

 تجارة والتصاد عامر عفٌؾ الزٌن 15 838
 سنجمدار 

 محاسبٌة ومالٌة 2213890 0933357436 ط ارضً 878محضر 
 سنوات 20خبرة أكثر من 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  38صفحة 
 

 تجارة والتصاد أنور عبد الضللً 16 833
 دمر

 3132128  جانب صٌدلٌة موزن 
 محاسبٌة ومالٌة

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 سلطان تٌسٌر دمحم ٌاسر النمطة 17 831
ماجستٌر تأهٌل 

 وتخصص كلٌة التصاد
 المنوات

 محاسب لانونً 2235435 0933302196 تحت المناطر 

 تجارة والتصاد فرزت عمر العمادي 12 835
 شارع بؽداد 

 23304460 0933443611 ممابل مشفى العٌون
+  محاسب لانونً
 مصارؾ

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 شهادة خبرة فً المحاسبة  0937299655 سدضاحٌة األ هندسة كٌمٌائٌة زهٌر علً حسن 19 836

 تجارة والتصاد عٌسى عبدهللا ٌوسؾ 81 837
 صحناٌا

 6714357 0944334288 خر التنظٌمآ 
  محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 عبد البدٌع راشد الحموي 81 832
بكالورٌوس تجارة 

 والتصاد
 مهاجربن 

 محاسب لانونً 3715736 0944504435 1شمسٌة جادة  

 5954825 0933709327 صٌدناٌا تجارة والتصاد اسماعٌل خلٌل المناور 88 839
+  محاسب لانونً

 مصرفً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 5904078 0933588717 برزة حامٌش تجارة والتصاد مأمون محمود ساعور 83 811
 + ضرٌبً محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 3738423 0944399463 ساحة عرنوس تجارة والتصاد مصطفى منار دمحم علً السبع 81 811
                  محاسب مالً

 سنوات 20خبرة أكثر من 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  33صفحة 
 

 6664214 9332102681 مزة المدٌمة دكتوراه فً االلتصاد دمحم خالد بن سلٌم المهاٌنً 85 818
 مالً + مصرفًمحاسب 

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد دمحم وضاح عبد الوهاب الزٌن 86 813
 مهاجرٌن 

 3717392 0933612602 مصطبة بناء طنطة
  محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 حموق رائد دمحم الشٌخ 87 811
 مساكن برزة

 محاسب مالً  0952405702 جانب مشفى حامٌش 

 تجارة والتصاد دمحم سامر البرازي 82 815
 الروضة 

 محاسب لانونً 3352205 0956651999 جادة الزهراوي

 بكالورٌوس تجارة عبد الرحمن دمحم عربً فلٌون 89 816
 ركن الدٌن

 2718949 9337552941 شارع الجوازات 
 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد بسام دمحم مهرة 31 817
 اشرفٌة الوادي 

 3835412 0933207172 الشام سً
 + محاسب لانونً

 مصرفً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد أحمد عبد اللطٌؾ الصباغ 31 812
 مشروع دمر 

 3123846  83ج
  لانونًمحاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 محاسب لانونً 8815824 0940774899 مٌدان تجارة والتصاد مٌادة عبدهللا نصري 38 819

 خبرة حسابٌة مصرفٌة 2720137 0933673674 شرلً ركن الدٌن تجارة والتصاد دمحم عماد دمحم برهان التؽلبً 33 851



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  31صفحة 
 

 2320531 0933614740 الصالحٌةبرج  تجارة والتصاد سابا راتب صافٌة 31 851
  محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد أمٌلٌة حبٌب مٌهوب 35 858
 مزة جبل 

 محاسب لانونً 6617947 0966594952 26حً 

  دمحم لؤي بكر 36 853
 زاهرة 

 تجارٌةمحاسبة لانونٌة  5443937 0993779549 شمرطرٌك األ 

 محاسب لانونً 2323217 1933513176 صالحٌة تجارة والتصاد خلود خلٌل خٌتً 37 851

 محاسب مالً 2323217 0966174596 بوابة الصالحٌة تجارة والتصاد زٌنب عبدو وهبً 32 855

  محاسب لانونً 2323217 0933582511 بوابة الصالحٌة تجارة والتصاد ماهر عبدو وهبً 39 856
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 2323217 0933950492 صالحٌة تجارة والتصاد ابراهٌم رفٌك الشعار 11 857
  محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 محاسب مالً  0992146811 وزارة العدل تجارة والتصاد دمحم بن مرزوق الدرزي 11 852



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  35صفحة 
 

 مالً محاسب  6640223 0944335479 المزة تجارة والتصاد دمحم ٌاسر بن محمود نظامً 18 859
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد أحمد العالم بن عدنان 13 861
                     ركن الدٌن 

 محاسبة مالً  2715206 9443227851 شارع الهجرة والجوازات

 تجارة والتصاد حسان بن حسنً بٌازٌدإ 11 861
 المٌسات 

 2770046 0944501015 جانب حدٌمة شكو 
 +محاسب لانونً 

 مصارؾ
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد أحمد معتز دمحم أٌمن فٌونً 15 868
      شارع فلسطٌن -مزة فتالة 

 محاسب مالً 2122657 0933075880 1بناء مراد ط 

 تجارة والتصاد بسام فوزي مللً 16 863
 برزة 

 5115000 0944324040 الشارع العام
+  محاسب لانونً

 مصرفً

 تجارة والتصاد نعٌم دمحم حجٌج 17 861
 المزة 

 6610106 9329685431 شٌخ سعد
 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

865 12 
دمحم سمٌر عبد الهادي 

 الجبلً
 محاسب لانونً  0944228868 مجتهدال تجارة والتصاد

 تجارة والتصاد زٌاد الخطٌب بن ابراهٌم 19 866
 المزة 

 مالً محاسب  2131030 9442865241 جانب مخفر كٌوان
 سنوات 20خبرة أكثر من 

  باسمة البوشً 51 867
 الصالحٌة 

 محاسب مالً 2323217 0944626334 ؤسسة العامة للتبػمممابل ال



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  36صفحة 
 

 تجارة والتصاد السابك أحمد حمدي 51 862
  المزة

 محاسب لانونً 6619631 0933242300 شٌخ سعد 

   مصرفٌة حسابٌة + 6812273 0991438125 وزارة العدل تجارة والتصاد لجٌن بشار لطفً 58 869

  0999568245 وزارة العدل تجارة والتصاد رشا دمحم حسن 53 871
 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 3231818 0933445509 شرفٌة الواديأ تجارة والتصاد دمحم ٌاسر موازٌٌنً بن علً 51 871
       محاسب لانونً 

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد دمحم الشمالً 55 878
 مساكن برزة 
 محاسب مالً  0936443323 ممابل البلدٌة

 تجارة والتصاد راما زنٌاتً 56 873
 مساكن برزة 

 محاسب مالً 5129551 0945155419 ابن النفٌس

 لاسم دمحم التنٌر 57 871
 -تجارة والتصاد 

 محاسبة
 محاسبة 3240350 0930955518 تجارة

 3335527 0933211096 شارع الحمرا دابآكلٌة  زهٌر ابراهٌم بزال 52 875
 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 محاسب لانونً 3745158 0988492684 الربوة مفرق المزة تجارة والتصاد هنادي دمحم نبٌل ضٌا 59 876



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  37صفحة 
 

 والتصادتجارة  حمد فؤاد البرنجًأراما  61 877
 حامٌش 

 محاسب لانونً 5133366 0944364249 البراج 

  سعدا حسٌن كرٌزان 61 872
مهاجرٌن مرابط جادة جرٌر 

 8رلم 1بناء الخباز ط

0944284169 
0930696710 

3717676 
3737975 

 محاسب لانونً ومصارؾ

 تجارة والتصاد محمود شٌخ موسى 68 879
 لدسٌا 

 محاسب مالً 3223901 9336880701 شارع السالم

  كمال شٌخ رجب 63 821
 مزة ال
 0947157426 تالة برج جانب

6641787 
2214953 

 محاسب لانونً

 تجارة والتصاد عبد الناصر منٌر الخوص 61 821
                    شارع بؽداد 

  0933319008 ممابل مشفى العٌون
 لانونً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد دٌب طبلٌةأدمحم  65 828
  الدسٌ

 محاسب مالً  0957595790 حداثأ 

 محاسب لانونً 2713242 0944433231 شرلً ركن الدٌن بكالورٌوس تجارة ٌمن ٌاسٌن عٌدانأ 66 823

 تجارة والتصاد مٌرة خضر ابراهٌمأ 67 821
        مدرسة  26مزة جبل 

 2199988 0934219870 حارة عٌن الكروم
 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد عالء مصطفى ضٌا 62 825
جانب     دٌر علً الساحة العامة

 محاسب مالً 6940228 9678369461 الدوار



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  32صفحة 
 

 تجارة والتصاد ابراهٌم عابدٌن دمحم روىأ 69 826
جمعٌة المابون  - شرلً التجارة 

بو عبٌدة أ        مواجه جامع -
 بن الجراح

 لانونً محاسب  4430982 0944419290
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد ٌزن حاتم الحصري 71 827
مٌسات شارع عبد الؽنً 

 2777154 0933986789 النابلسً
 لانونً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد مٌسون سمعان البركات 71 822
     رمضان  11طبالة شارع 

 4722041 0933839394 جادة النوٌصر
محاسب لانونً ومصرفً 

 سنوات 20كثر من خبرة أ

 3445348 0944664421 ضاحٌة لدسٌا تجارة والتصاد الجزائريعمر دمحم خٌر  78 829
 لانونً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد حمد عدنان المصارأ 73 891
خلؾ لٌادة الشرطة جادة 

 0955466222 اول فنً الفاروق بناء المعلم ط
2211006 
2256142 

 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 محاسبة  0948812607 دوٌلعة تجارة والتصاد نائلة الحدٌدي الشوالً 71 891

 تجارة والتصاد هبة فوزي سوٌد 75 898
 طلٌانً

 محاسب لانونً 2764552 0944678565 شارع عمر المختار 

 ماجستٌر مصارؾ المالحدمحم نذٌر هال  76 893
          بناء حمودة  -عرطوز 

 3347322 0991015450 شارع ثانوٌة المشكاوي
 لانونً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 زاهرة جدٌدة تجارة والتصاد رهام خلٌفة الفروخ 77 891
0996255233 
0953660530 

 محاسبة 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  39صفحة 
 

 محاسب لانونً 4473750 9324187781 المزرعة تجارة والتصاد ٌوسؾ عبد الؽنً زٌن الدٌن 72 895

 تجارة والتصاد حمد جمعةأدمحم جمعة جمعة  79 896
 تضامن 

 محاسبة  0969451221 دؾ الشون 

 محاسب مالً  0944907102 وزارة العدل تجارة والتصاد سلوى علً دمحم 21 897

 رٌاض البلخً 21 892
دبلوم فً االلتصاد 

 والتجارة
مرحلة ثالثة جانب مساكن برزة 

 خبرة حسابٌة 5850026 0947737286 روضة المنٌطرة

 3449089 0955785891 ضاحٌة لدسٌا تجارة والتصاد سحر عبدو التلً 28 899
 مالً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 محاسب لانونً  0933639751 شرلً التجارة تجارة والتصاد دمحم وسٌم بن ابراهٌم بؽدادي 23 311

 تجارة والتصاد ؾسوطه دمحم الٌ 21 311
            شوٌكة  -مجتهد 

 2256276 0933362454 لبر عاتكة -فحامة 
 لانونً محاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد بن فواز نور الدٌن حمدان 25 318
       جادة الوزٌرة مهاجرٌن 

 0933371215 بناء العبً ط ارضً
3730691 
 مصرفٌة 3740627

 تجارة والتصاد شاكر عطا نخلة 26 313
                 جدٌدة عرطوز 

 خبرة محاسبة ومالٌة 6814240 0944667688 1ولٌد مخول ط .بناء د



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  11صفحة 
 

 محاسب مالً 6663144 0966979301 حً الورود تجارة والتصاد بسام طالب عباس 27 311
 سنوات 20خبرة أكثر من 

عبد الحمٌد دمحم ؼسان  22 315
 تسابحجً

 3710741 0933529393 مهاجرٌن تجارة والتصاد
 محاسب لانونً ومصرفً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد بو الذهبأحمد نعٌم أ 29 316
 مجتهد موازٌنً 

 محاسب لانونً 2254114 0933245411 3بناء جبر ط

 كلٌة الحموق سامر محمود االحمر 91 317
 التل 

 محاسب 5946811 0949233568 االهداؾحً 

 تجارة والتصاد ٌل شحودئخاٌخلٌل م 91 312
جرمانا حً الوحدة شارع 

 5633221 0933405183 1الحمام بناء مكارم ط
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد مٌساء دمحم تٌسٌر البوشً 98 319
 تجارة 

  0944579042 شارع جابر بن حٌان
 حسابٌة مصرفٌة

 سنوات 20اكثر من  خبرة

 محاسب مالً  0933397807 وزارة العدل ثانوٌة عامة فاطمة دمحم اسماعٌل 93 311

 تجارة والتصاد نس دمحم هشام الدبسأدمحم  91 311
البحوث الروضة شارع زٌاد 

  0933336620 1ط 88ابن سفٌان بناء
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 2320531 0944250438 برج الصالحٌة تجارة والتصاد حمد رمضانأمون أم 95 318
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  11صفحة 
 

 تجارة والتصاد اذاد دمحم فوزي بطال 96 313
 جرمانا

 سنوات 20خبرة أكثر من  4717051 0944640496 جانب مدرسة سٌرٌن 

 تجارة والتصاد مهنا سلٌم شلش 97 311
 باب شرلً 
 سنوات 20خبرة أكثر من  4727704 0999870123 بناء بللوق 

315 92 
رضوان علً رضا 

 الكاتب
 تجارة والتصاد

دس بناء اجادة الخطٌب الس
 4424338 0932985086 االٌوبً ط ارضً

 محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 ابراهٌم موفك مراد 99 316
بكلورٌوس تجارة 

 والتصاد

جانب هٌئة شرلً ركن الدٌن 
ء المؤسسة االجتماعٌة االمداد بنا

 ارضً العسكرٌة ط
0944396656 2713242 

 محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد فواز خلٌل البابا 111 317
 مزرعة شارع عمر المختار 

 3453939 0933339000 بناء الطٌبً
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد فؤاد كمال بازرباشً 111 312
شارع بؽداد سادات بناء 
 2211044 0933449720 مستوصؾ نمابة المعلمٌن

 محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 4446734 0933270049 بوابة الصالحٌة تجارة والتصاد سمر دمحم المصري 118 319
 محاسب مالً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 2239364 0933582614 خلؾ ممسم النصر تجارة والتصاد دمحم فتحً صلوحهعبدهللا  113 381
 انونًلمحاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد راما لاسم العاٌدي 111 381
 مشروع دمر 

   0948588317 9جزٌرة 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
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ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  18صفحة 
 

 تجارة والتصاد دمحم بسام البازر باشً 115 388
 5/8بناء eضاحٌة لدسٌا جزٌرة 

 سنوات 20خبرة أكثر من  3440204 0933346568 11مسكن 

 تجارة والتصاد سلٌمان حسن عامر 116 383
 جدٌدة الزاهرة ال

 5413300 0944439605 مسبك الصنع
 محاسب لانونً وضرٌبة

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد فرٌد سلٌمان سعادة 117 381
لصاع برج الروس جانب 
صٌدلٌة البرج رلم البناء 

 3ط 8/981
0933826360 5423347 

 محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد حمد حسنأبشار  112 385
 ساحة عرنوس 
  0933383040 جادة جالل النجار

محاسب لانونً +مكافحة 
 موالأؼسٌل 

 تجارة والتصاد عماد محمود موعد 119 386
 ضاحٌة لدسٌا 

  f8 0933299822جزٌرة 
 انونًلمحاسب 
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 انونًلمحاسب  8815765 0969000246 مٌدان بوابة تجارة والتصاد مجذوبدمحم بدٌع وائل  111 387

 تجارة والتصاد بو الذهبأمنار دمحم جمال  111 382
 الزاهرة المدٌمة 

 +أوراق مالٌة 6327873 0933886752 شمرشارع األ

 محاسب لانونً  0962158796 الؽزالنٌة والتصادتجارة  سعد ؼزٌلأدمحم  118 389

 4414277 0944341361 شرلً كورنٌش التجارة تجارة بكالورٌوس ٌاسر مصطفى الجاجة 113 331
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 
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ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  13صفحة 
 

 محاسب لانونً 4414277 0988037503 عٌن الكرش تجارة والتصاد الرزازنبٌل باسل  111 331

 تجارة والتصاد خضر السٌد احمددمحم  115 338
الصالحٌة جانب فندق بالل بناء 

 محاسب لانونً 2233096 0933449544 1االصٌل ط

 تجارة والتصاد حمد شاهٌنأدمحم  116 333
 نشابٌة 

 محاسب لانونً  0988331486 جدٌدة الخاص

 تجارة والتصاد جهٌنا ٌوسؾ ممبعة 117 331
 جرمانا روضة 

 محاسب لانونً 5630185 0933701776 لًخلؾ الفرن اآل

 محاسب لانونً 3450275 0944244541 ضاحٌة لدسٌا تجارة والتصاد ماجد دمحم فرح 112 335

 تجارة والتصاد جودهللامحمود طلعت دمحم عمار  119 336
 شارع الثورة

 6121009 0933567200 1بناء الموصللً ط 
 محاسب لانونً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد ولٌد محمود العبدهللا 181 337
 مزة جبل طلعة االسدي

 محاسب لانونً 6623725 0933520780 شرلً معهد اللؽات 

332 181 
عبد الهادي عبد الوهاب 

 محمح
 3163321 0933511917 مشروع دمر توسع تجارة والتصاد

 محاسب لانونً
 سنوات 20خبرة أكثر من 

 والتصادتجارة  دمحم العفلك 188 339
 المزاز

 محاسب لانونً   سوق الخضرة 
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ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  11صفحة 
 

محاسبة فً مجال لانون   0999498565 ركن الدٌن تجارة والتصاد ندوة حسن تركً 183 311
 التأمٌنات االجتماعٌة

  سامة الشلبًأدمحم  181 311
 ساحة شمدٌن 

  2762473 0944787216 جانب جامع ابو النور

 تجارة والتصاد عبد الكرٌم عباس الحسٌن 185 318
 ساحة المحافظة 
 0944260864 1بناء سلو طابك 

2212800 
2223610 

 ضرائب -محاسبة 

 تجارة والتصاد سامح عبده المطٌنه 186 313
 جدٌدة عرطوز 

 محاسب لانونً 6819626 0933208260 اٌار 6شارع 

 تجارة والتصاد انتصار علً سلٌمان 187 311
 جرمانا 

 سنوات 20خبرة أكثر من   0933413525 خلؾ مول فلس

 تجارة والتصاد حمد كوجانأسمٌر  182 315
 تجارة

 4452144 0987083427 شارع جابر بن حٌان 
 محاسب مالً

 سنوات 20خبرة أكثر من 

 تجارة والتصاد علً عبد الرؤوؾ سنوبر 189 316
 جدٌدة الوادي 
 سنوات 20خبرة أكثر من  3227640 0999641796 شارع المدارس

 تجارة والتصاد فادٌا ٌوسؾ محرز 131 317
جرمانا ساحة السٌوؾ جانب 

  5612043 0932723875 حلوٌات المندٌل

  ٌاسر علً سلٌمان 131 312
دمشك دمر حً الورود دخلة 
 محاسب رسوم 3126136 0933877761 المٌس بجانب السمان عمران
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ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  15صفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضطغصاظغكػظػــــعظددخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػاضذؼادةػػاالدمػاضثالثيػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات ػيــأرضػوالــج

 هندسة مٌكانٌن دمحم عصام صباح الدٌن الشاش 1 319
 مهاجرٌن 
 مٌكانٌن 3730478 0944472279 3مصطبة جادة 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
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ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  16صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌن دمحم عبد الباسط الضبع 8 351
 مجتهد 
 2236624 0944267913 موازٌنً

مٌكانٌن +خطوط 
 لطاراتحدٌدٌة و 

 مٌكانٌن 2312184 0944824362 شارع الثورة هندسة مٌكانٌن دمحم مصطفى جمعة 3 351

 هندسة مٌكانٌن ؼسان حكمت الراعً 1 358
 شاؼور 

 مٌكانٌن 5447376 0955831254 جانب المستوصؾ

 مٌكانٌن 8880706 0944490992 المٌدان هندسة مٌكانٌن جمال ندٌم الشهٌر شموط 5 353

 مٌكانٌن 5146258 0944206730 مساكن برزة هندسة مٌكانٌن حمد صالح النادرأ 6 351

 هندسة مٌكانٌن دمحم علً البوالد 7 355
 الجسر االبٌض

 مٌكانٌن 33310533 9333066321 شارع نسٌب البكري 

 هندسة مٌكانٌن حمد عادل رمٌحأ 2 356
 فحامة 

 مٌكانٌن وحوادث سٌر 2254288 0944895379 سوق المواسم

 هندسة مٌكانٌن ًٌنبشرى دمحم المط 9 357
 ضاحٌة لدسٌا 
 مٌكانٌن 3347132 0933480443 برج الصبورة

 مٌكانٌن 5441740 1933891588 باب توما هندسة مٌكانٌن سلوم سلوم بن حنا 11 352



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  17صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌن سالم معروؾ سلطه جً 11 359
 الروضة 

 مٌكانٌن 3337444 0955555161 بدر الجمالً شارع

 مٌكانٌن  0998316666 وزارة العدل هندسة مٌكانٌن رائد دمحم المطر 18 361

 مٌكانٌن وطالة 5134597 9448980631 اتستراد حامٌش هندسة مٌكانٌن دمحم توفٌك الحصنً 13 361

 هندسة مٌكانٌن عصام عبد الفتاح السبع 11 368
 مهاجرٌن

 مٌكانٌن 373622 9445678061 شورى 

 مٌكانٌن 4464745 0944370535 جادة الخطٌب هندسة مٌكانٌن سفور دمحم مازن 15 363

 هندسة مٌكانٌن دمحم رٌاض جاسم 16 361
جدٌدة عرطوز ؼرب كازٌة 

 6661825 0932053051 33ندره شارع خطابة 
+ طالة مٌكانٌن

 متجددة

 مٌكانٌنهندسة  ٌاسٌن خلٌل ؼنٌمة 17 365
 باب مصلى 

 متجددة ةطال 8814764 0969833801 جانب فرن الصحابة

 هندسة مٌكانٌن ٌارا دمحم حجازي 12 366
 حامٌش 

 مٌكانٌن 5119133 0930000672 8بناء التحرٌر ط

 هندسة مٌكانٌن دمحم سلٌم مرتضى 19 367
مزرعة ساحة الشهبندر بناء 

جانب الدكتور عادل  الخوالنً
 شنان جانب صٌدلٌة المزرعة

 مٌكانٌن 4419567 0944793840



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  12صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌن زٌاد عٌسى الخطاب 81 362
 زاهرة 

 مٌكانٌن +نفط وؼاز 6334572 0932301156 3سكان لً بناء اإلالفرن اآل

 هندسة مٌكانٌن فٌصل صبحً النن 81 369
 برامكة شارع فلسطٌن 

 2129634 0944433436 3بناء طنطا ط
لٌات آمٌكانٌن + 

 ومعدات

371 88 
عبد اللطٌؾ خلٌل 

 ادرٌس
 سٌر ومٌكانٌن  0944012620 معضمٌة الشام هندسة مٌكانٌن

 هندسة مٌكانٌن ناهد فلوح 83 371
جرمانا حً الجناٌن جانب 

 15مشفى الراضً بناء رلم 
 فنً 1ط

 مٌكانٌن 5613685 0962778659

 مٌكانٌن 5447012 9547055811 11شاؼور اصالح منزل رلم  هندسة مٌكانٌن الخبازشفٌك دمحم بسام  81 378

 هندسة مٌكانٌن وفاء دمحم عجٌب 85 373
 مساكن برزة 
 مٌكانٌن 5160010 0944803336 مشفى تشرٌن

 هندسة مٌكانٌن دمحم خٌر مصطفى الحبال 86 371
دمشك شرلً المٌدان بناء 

 مٌكانٌن 5432936 0944390194 1الطٌران ط

 هندسة مٌكانٌن ؼنوم عبد الرزاق ٌمنأ 87 375
 دوٌلعة 

 مٌكانٌن 4711234 0997300700 جانب مدرسة فرٌز دعبوس

 هندسة مٌكانٌن عبد الرحمن لصار 82 376
دمشك ركن الدٌن مهاجرٌن 

 مٌكانٌن  0944543257 الجادة الرابع



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  19صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌن باظةأشامل صالح الدٌن  89 377
دمشك ركن الدٌن شارع صالح 

 مٌكانٌن 8711581 0944901379 811الدٌن بناء 

 

 

 

 

ػراسغاــاحظػوطبوزـــطدخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــرظػؼادةػــــاضذػيـــالثــمػاضثــــاالدػاضخاص

ػفـــاتــمػاضؼـــرش
ػاتــاضطالحظ ػــيأرضػوالـــج

 مساحة وطبوؼرافٌا 3121293 0988067762 18بناء  8مشروع دمر جزٌرة  هندسة مدنٌة رومانً كرم سعٌدأدمحم  1 372

 مساحة وطبوؼرافٌا 5417930 0949337788 شرلً المٌدان مدرسة مساحة عمار دمحم البلخً 8 379

لطنا مساكن اول العاشرة خلؾ   دمحم منمذ حاجً بن 3 321
 وطبوؼرافٌامساحة  6823005 0931435775 المالٌة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  51صفحة 
 

 مٌدان  حموق ٌاسر دمحم أنور الحمصً 1 321
 مساحة وطبوؼرافٌا 8126038 0931424612 ضهر الحفار

 دوٌلعة  معهد متوسط هندسً كرم موسى سوٌدانأ 5 328
 مساحة وطبوؼرافٌا 5629371 0933813825 خزان اول

 دوٌلعة معهد مؤٌد فرٌح النعمة 6 323
 مساحة وطبوؼرافٌا 5616740 0933334049 رمضان 11شارع  

 جرمانا  معهد متوسط جورج مطانس حوشان 7 321
 مساحة وطبوؼرافٌا 5610476 0932714668 ساحة السٌوؾ

 مساحة وطبوؼرافٌا 2718920 0944296750 شارع برنٌه مدرسة مساحة عامر حسن المرجً 2 325

 شارع بؽداد   عبد العزٌز عبد الرزاق بدرة 9 326
 عمارٌة +مساحة 4431411 0932666079 خاطرشارع مرشد 

 رٌؾ دمشك  المعهد التمانً الهندسً علً حمود 11 327
 مساحة وطبوؼرافٌا 5990157 0988286387 التوانً

 مساحة وطبوؼرافٌا 3163664 0991245276 مشروع دمر جسر الوزان مدرسة مساحة ؼسان فخري صالح 11 322

 حً التضامن  حموق+مدرسة مساحة مروان مخلؾ السلٌمان 18 329
 مساحة وطبوؼرافٌا 6386196 0932727411 حارة الشوام



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  51صفحة 
 

 مزةال مدرسة مساحة عز الدٌن دمحم وهٌب البٌرلدار 13 391
 مساحة وطبوؼرافٌا 6623005 0944010457 طلعة االسكان 

 برامكة  مدرسة مساحة عدنان عٌسى الزعبً 11 391
 مساحة وطبوؼرافٌا 2123219 9325777571 ممابل كلٌة التجارة

 مساحة وطبوؼرافٌا 5131272 9444582501 مساكن برزة مدرسة مساحة هاشم فائز الحجً 15 398

 مساحة وطبوؼرافٌا 2213104 9323403701 شارع خالد بن الولٌد هندسة مدنٌة سعد حبشأعبد المادر  16 393

 زاهرة اتوستراد  هندسة مدنٌة فادي فوزي لرٌط 17 391
 مساحة وطبوؼرافٌا 5411259 9557032191 مسبك الصنع

 مساحة وطبوؼرافٌا 6731334 0933767741 شرفٌة صحناٌاأ مدرسة مساحة عبد المعٌن حسن لبالن 12 395

             شرفٌة صحناٌا أ هندسًتوسط مد عهم دمحم عبد الكرٌم الحورانً 19 396
 مساحة وطبوؼرافٌا 6734529 0932499690 الكهرباء ئخلؾ طوار

 مساحة وطبوؼرافٌا 5421155 0944591333 جدٌدةالزاهرة ال دب عربًأ صابرحسن لبالن 81 397

 التل   حمد الرفاعًأعبدهللا  81 392
 مساحة وطبوؼرافٌا 5944661 0933282797 الشارع العام



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  58صفحة 
 

 وطبوؼرافٌا مساحة 5126935 0934951212 مساكن برزة مدرسة مساحة عمار فائز الحجً 88 399

 مساحة وطبوؼرافٌا 4517722 0966330304 مساكن برزة مدرسة مساحة ربٌع خضور ٌوسؾ 83 111

المعهد المتوسط  دمحم ولٌد الحسامً 81 111
 الهندسً

مٌدان ابو حبل ممابل صٌدلٌة 
 مساحة وطبوؼرافٌا 3114938 9322359011 ٌاسر خطاب منزل عربً

 مهاجرٌن  حموق ور هاشمأنمٌن أ 85 118
 مساحة وطبوؼرافٌا 3730912 0994466655 جادة سادسة

 

ػغرــاضدػخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضـــرظػؼادةػـــــاضذػمػاضثالثيــــاالدػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات ػيــأرضػوالــج

 حموق مرعً دمحم هاشم الجمعات 1 113
 نهر عٌشة 
 سٌر 8830658 0944648254 جانب الجامع

111 8 
دمحم عصام صباح الدٌن 

 الشاش
 هندسة مٌكانٌن

 مهاجرٌن 
 مٌكانٌن 3730471 0944472279 مصطبة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  53صفحة 
 

 حموق دمحم لاسم العمار 3 115
 المدم بناء الخولً 

 سٌر 8117446 0933615682 ؾ المدمتلرب ممسم ها

  ٌاسر دمحم شاكر الخالد 1 116
 دمر البلد 

 سٌر  0992847778 الخٌرٌة جانب الجمعٌة

 المعهد العالً للتنمٌة محمود صالح زكرٌا 5 117
 سد ضاحٌة األ

 سٌر  0944000556 سكان العسكريممابل اإل

 سٌر 5127402 0944955661 مساكن برزة كلٌة حربٌة حسٌن علً حسٌن 6 112

 حموق طارق خضر فارس 7 119
 جرمانا

 سٌر 5660597 0950050011 الٌونسٌة 

 تجارة والتصاد مروان حسن الشٌخ عمر 2 111
 مٌدان 

 سٌر 8840311 0933657497 الزاهرة المدٌمة

 هندسة مٌكانٌن توفٌك حسن عزٌري 9 111
 مزة جبل 

 سٌر 6621098 0955478523 26حً 

 هندسة مٌكانٌن ؼسان حكمت الراعً 11 118
 شارع المدٌنة 

 سٌر 5447376 0955831254 جانب لسم المزة الؽربً

 سٌر 5424066 0933730195 المنطمة الصناعٌة شهادة اعدادٌة رضوان حمد العبدهللا 11 113



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  51صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌن جمال ندٌم الشهٌر شموط 18 111
 مٌدان 

 حوادث سٌر+تمدٌر اضرار 8880706 0944490992 بوابة لاعة برج

 حموق مروان عبد الرحمن منصور 13 115
 مٌدان 

 سٌر 8837884 0933205121 نهر عٌشة

 سٌر  0994342826 الكسوة الشرلٌة عدادٌةإ تٌسٌر عبد الطٌؾ حمود 11 116

 اعدادٌة فرٌز ناصر ضاهر 15 117
 رٌؾ دمشك 

 سٌر 5950320 0993778551 صٌدناٌا

 سٌر  9442775821 الزاهرة الجدٌدة حموق محمود ٌوسؾ الملحم 16 112

 هندسة مٌكانٌن عماد سالم المسعد 17 119
 دوٌلعة 

 سٌر  0932416971 خزان اول

 اعدادٌة دمحم فراس دمحم نعٌم عناٌة 12 181
 الروضة

 سٌر 2223350 0944370290 شارع نوري باشا 

 ثانوٌة عامة عمار دمحم البلخً 19 181
 شرلً المٌدان

 سٌر 541793 9493377881 بناء الكهرباء 

 حموق عبد البالً دمحم السٌد أحمد 81 188
 معضمٌة 

 سٌر 6252204 0933246268 شارع الباسل



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  55صفحة 
 

 حموق فارس أسعد ضاهر 81 183
 صٌدناٌا 

 سٌر 5952366 9918380751 شارع النصر

 حموق رائد دمحم الشٌخ 88 181
 مساكن برزة 

 سٌر  952457021 جانب مشفى حامٌش

 حموق دمحم عثمان دمحم عادل الخانً 83 185
 ركن الدٌن 

 سٌر 2726290 0944255127 وتوستراد الفٌحاءا

 معهد بسام بن سلمان معتوق 81 186
بسٌمة العٌن الخضراء جادة 

 سٌر  0932027740 الجامع الدمحمي

 هندسة مٌكانٌن فواز عبد المادر طرابلسً 85 187
 مساكن برزة 

 سٌر 5112514 0933262172 حامٌش

 سٌر 8816579 0933614414 فرع المرور حموق خالد علً الخطٌب 86 182

 هندسة مٌكانٌن ًٌنبشرى دمحم المط 87 189
 ضاحٌة لدسٌا 
 سٌر 3347132 0933480443 برج الصبورة

 سٌر 6800999 0944320019 جدٌدة عرطوز حموق زاهً أحمد شحادة 82 131

 حموق دمحم أكرم دمحم بلشً 89 131
 اتوستراد المزة 

 سٌر 6618890 0933311878 جانب نمابة المهندسٌن



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  56صفحة 
 

 سٌر 4459612 0933446416 المصاع ثانوٌة سلمى أنطون حالل 31 138

 سٌر 3950572 0933338351 مساكن الشرطة حموق مهاب دمحم علً ؼزال 31 133

 سٌر 3426981 0966000499 المزة ثانوٌة صناعٌة باسم عدنان طبٌخ 38 131

 حموق دمحم بن كاسر ٌوسؾ 33 135
 المعضمٌة

 سٌر  9882236981 مساكن الشرطة المدٌمة 

 حموق دمحم ولٌد بن رجوب الدمحم 31 136
 حرستا 

 سٌر 5342177 0932386000 مساكن الشرطة

 سٌر   مدرسة 26مزة جبل   عالء بن ابراهٌم عجٌة 35 137

 حموق عبد المادر جبان 36 132
 جدٌدة الوادي 

 سٌر  9445486551 جانب مسجد التوحٌد

  حسون دمحم سعد العلوي 37 139
 8ضاحٌة االسد جزٌرة س 

 سٌر 5351616 9666008661 12محضر 

 سٌر 2247772 9443757531 شارع خالد بن الولٌد ابتدائٌة دمحم فادي دمحم كامل الخجا 32 111



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  57صفحة 
 

 سٌر  0944227205 مشروع دمر ابتدائٌة عبدهللا مصطفى الشٌخ 39 111

 سٌر  0992204800 شرطة لصر العدلً الحمٌدٌة حموق أوس حسٌن ؼنوم 11 118

 سٌر  9335691041 شرطة لصر العدلً الحمٌدٌة  عبد الرزاق الدعبول 11 113

 حموق زهٌر حسن الشبلً 18 111
 المزة

ضرار ونسبة أسٌر وتمدٌر   0944439032 االسكان 
 لٌة وتأمٌنومسؤ

 سٌر  0993295566 شرطة المصر العدلً حمٌدٌة  سنان علً سعٌد 13 115

 سٌر 5114710 0932249117 عش الورور حموق عماد فتنةؼدٌر  11 116

 ضرارأسٌر وتمدٌر   0933988289 مدرسة 26المزة  الثانوٌة العامة مجد حسن دٌوبأ 15 117

 هندسة مٌكانٌن مازن محمود سمور 16 112
 شارع بؽداد

 سٌر 4464745 0944370535 بناء دعدع 

 سٌر 5358102 0944230227 ضاحٌة لدسٌا حموق دمحم اسماعٌل السٌد 17 119



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  52صفحة 
 

 حموق محمود علً خرسة 12 151
  لدسٌا

 سٌر  0943777666 السكن الشبابً 

 حموق فرٌدة دمحم الثالج 19 151
 البرامكة 

 سٌر 2238651 0933592135 جانب وكالة سانا

 سٌر 5124683 0933539543 عش الورور حموق صؾ محمود ابراهٌمآ 51 158

 معهد متوسط مٌكانٌن عناٌة حمد دمحم نعٌمأ 51 153
 مهاجرٌن 

 سٌر 3730320 9443311601 مرابط

 رضوان محمود الحسن 58 151
معهد فنً +كلٌة 

 جوٌة
 سٌر 2141771 0944525554 تنظٌم كفرسوسة

 سٌر 6558270 0934391967 مساكن الزاهرة الجدٌدة اعدادٌة حمد العلوانأخالد بن  53 155

 حموق حمد دمحمأساري  51 156
 باب مصلى 
 سٌر 4516206 0932054051 فرع المرور

 سٌر 220001 0933590859 فرع مرور حموق فٌصل دمحم شحادة 55 157

 حموق حمد بسام دمحمة البعلًأ 56 152
 شارع المدٌنة 

 سٌر 6623808 0933350698 جانب لسم المزة الؽربً



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  59صفحة 
 

 حموق فراس دمحم المعادن 57 159
 رٌؾ دمشك 
 سٌر  0966000876 جدٌدة الفضل

  مضر علً عٌسى 52 161
 دمشك 

 سٌر وحوادث مرورٌة  0993194939 باب مصلى

 معهد هندسً مٌر ٌاؼًأسلوان  59 161
 جرمانا 
 سٌر 5614497 0933747444 الجمعٌات

 حموق محً الدٌن شوكت لاسو 61 168
 ركن الدٌن 

 سٌر 2756306 9335665081 سد الدٌنأ

 حموق الخطٌبابراهٌم عدنان  61 163
 جدٌدة عرطوز 

 سٌر  0967500001 ممابل سنتر لمرٌن

 سٌر  0940712000 الحً التجاري حموق محمود علً منصور 68 161

 حموق هانً شفٌك ؼانم 63 165
 الشٌخ سعد 

 سٌر  0935464258 خزان 26اول 

 سٌر 2258642 0944910115 ممر لٌادة شرطة محافظة دمشك ثانوٌة عامة عبد الحمٌد النجار 61 166

 حموق السعٌفان سرسن دمحم 65 167
 الكسوة 

 سٌر  1933722263 جب الصفا



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  61صفحة 
 

 ثانوٌة عامة حمد سلٌمانأسنان  66 162
جدٌدة عرطوز البلد جانب 

 سٌر  0992700982 لًالفرن اآل

 حموق عثمان ناٌؾ زٌنب 67 169
 مساكن برزة 

 سٌر 5142022 0933230058 حامٌش

 حموق حمد عجٌب بن علًأ 62 171
د جدٌدة عرطوز سكن ثانً امتدا

 سٌر وتمدٌر اضرار  0994013016 1طالعالل  مكتبة لبلدٌة بناءشارع 

كلٌة هندسة تكنلولوجٌا  عزام بهجت الشلً 69 171
 المعلومات واالتصاالت

 دمشك 
 سٌر  9932349031 باب مصلى فرع مرور

 حموق ملهم ٌوسؾ البكري 71 178
 حرستا 

 سٌر 53533501 0967535260 مساكن الشرطة

 حوادث سٌر 3129304 0955482072 دمشك دمر الحارة الشرلٌة حموق وائل هٌثم ؼزال 71 173

 سٌر  0947672317 سمبا الجامع الكبٌر معهد متوسط مٌكانٌن ٌمن عبد العزٌز بدرةأ 78 171

 سٌر 3150004 0988000298 1لرطبة دمشك المالكً  ئٌةادبتا ابراهٌم بن خلٌل الحلبً 73 175

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  61صفحة 
 

 

 

ػظــػارغـخـبـــرةػػر
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــرظوانػاضدػؼادةػــــــاضذػيـــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتــــرش
ػاضطالحظات

ػيـــأرضػوالـــج

 دكتوراه هندسة مدنٌة دمحم رباح الخباز بن شفٌك 1 176
 مٌنشارع األ

 عمارٌة 54386601 0991139412 دوار الخضرة 

 معهد متوسط هندسً رحاب الصباغ 8 177
 لدسٌا 

 عمارٌة 3218007 0955573071 بناء االدلبً 1طرٌك المعهد ط

 هندسة زراعٌة جرٌس الٌان الخوري 3 172
 دمشك 
 عمارٌة 4462386 0944525053 لصاع

 هندسة عمارة كرم الدراأمنار  1 179
  81مشروع دمر جزٌرة 

 عمارٌة 3147321 0933483148 طابك خامس 11بناء

  توفٌك زهٌر درموش 5 121
 مساكن برزة

اجازة فً تنظٌم وسٌر   0992888304 ممابل حامٌش 
 عمال العمارٌةاأل

  عمر عدنان الزمرٌك 6 121
عرنوس ممابل حدٌمة عمر 

 عمارٌة 4435030 0933400715 المختار بناء المعلم



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  68صفحة 
 

 عمارٌة 3738423 0944399463 ساحة عرنوس تجارة والتصاد مصطفى منار دمحم علً السبع 7 128

 عمارٌة  0933321167 الهامة مكتب االفك للهندسة معهد هندسً بسام عٌد صادق 2 123

 هندسة عمارة دمحم ؼسان عبد الحمٌد النوٌالتً 9 121
شرلً ركن الدٌن حً الفٌحاء 

 تمٌٌم عماري  2720520 0933210157 3ط 11بناء 

 عدنان ٌوسؾ عبود 11 125
 دكتوراه فً العلوم التمنٌة
)التكنولوجٌا الكٌمٌائٌة 

 للولود والؽاز(

ركن الدٌن ابن العمٌد بناء 
 تمٌٌم عماري 2726125 0932910919 جزائرلً وشامٌة

  ؼسان عادل اللبنً 11 126
دمٌدان ساحة االشمر خلؾ 

 عمارٌة 8885536 0944799633 جامع الخطٌب

 عمارٌة  0933768347 خطٌب جانب مدرسة ام الخٌر عدادٌةإ عماد حسن النوري 18 127

  2123746 9446054601 133تنظٌم كفرسوسة ممسم  هندسً معهد متوسط دمحم ولٌد بشٌر شوربجً 13 122

 عمارٌة 2245284 0937723675 مجتهد موازٌنً حموق منٌر فارس تركمانً 11 129

 دابجازة باآلإ ٌاسٌن سعٌد المعراوي 15 191
دم بناء آركن الدٌن مولؾ 
 عمارٌة 2718697 0933442178 3الطحان ط



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  63صفحة 
 

 نمٌر علً حسن 16 191
هٌل أدبلوم فً الت

والتخصص فً الموارد 
 البشرٌة

 تخمٌن عماري  0988615824 المزة

 عمر دمحم سعٌد الؽندور 17 198
جازة بالعلوم إ

 الزراعٌة
 عمارٌة  9330472221 مجتهدال

 عمارٌة  0966320500 المدم حارة الخولً  عمر دمحم الٌونس 12 193

 عمارٌة 3734338 9552797761 3مهاجرٌن شورى جادة  شهادة تدرٌب مهنً دمحم حسن الشركس 19 191

 حمد عادل نصرهللاأ 81 195
معهد متوسط انشاءات 

 عامة
 عمارٌة  0934936681 شرفٌة الوادي الطرٌك العامأ

 عمارٌة 3730912 0994466654 مهاجرٌن جادة سادسة حموق ور هاشمأنمٌن أ 81 196

 معهد تمانً هندسً دمحم حسام ٌوسؾ العالم 88 197
نهر عٌشة جانب جامع شهداء 

 عمارٌة  0947432814 الجوالن

 عمارٌة 8839560 0944410979 مٌدان نهر عٌشة هندسة مدنٌة دمحم خلٌل الضمٌري 83 192

 مهٌمن دمحم خٌر دومانً 81 199
معهد هندسة مٌكانٌن 

 كهرباءو
 عمارٌة 6372422 0988786119 مساكن الزاهرة الجدٌدة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  61صفحة 
 

تخصص اعمال من الجمعٌة  8883233 0992544916 ولأبو حبل زلاق كامل أمٌدان  تجارة والتصاد بو جٌبأدمحم خٌر لاسم  85 511
 الوطنٌة للشباب والتنمٌة

 حموق سلمى خلٌل العمري 86 511
مهاجرٌن مرابط جادة جرٌر 

 عمارٌة  0966984060 طابك ثانً فنً

 0944529452 ركن الدٌن حموق سها شحٌدة علٌا 87 518
2744485 
2777405 

 عمارٌة

 عمارٌة  0988061332 ركن الدٌن كٌكة  زٌدة ابراهٌم درداري 82 513

 عمارٌة 3326541 0957468779 صالحٌة عفٌؾ شهابً صناعٌة ثانوٌة ؼسان سلٌم عبد الحك 89 511
 مرالب فنً

  فلورة ابراهٌم الدٌوب 31 515
خر الزاهرة المدٌمة بناٌات آ

 عمارٌة  0966837293 2الماعة البناء رلم 

 ثانوٌة عامة بشار عبد المادر بن دمحم بشٌر 31 516
شارع بؽداد ممابل كازٌة 

بناء داالتٌة مكتب  زبكٌةاأل
 رضًأالبشٌر 

 عمارٌة  0955380621

  لبالن دمحم حسانعبد اإل 38 517
جمعٌة  19مشروع دمر جزٌرة 

 عمارٌة 3114665 0991397777 دارة االنتاجٌةالتطوٌر اإل

 حموق بدر الدٌن سعد الدٌن عثمان 33 512
مٌن أمٌن ألطنا جانب مدرسة 
 عمارٌة 6825794 0944677073 بناء شحادة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  65صفحة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػظــظػوصظارغــارغــغظػتجــاغظػطضصــحطخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػاضذؼادةػػاالدمػاضثالثيػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات ػيــأرضػوالــج

 حموق عبد الرحمن اسماعٌل العبدهللا 1 511
 مزةال

 6621967 0955944555 جادة العلم 
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 حموق بشار هٌثم الفروي 31 519
دمر حً الورود جانب المفرزة 

 عمارٌة 3145310 0944489321 وبمالٌة ابو الرٌش

  دمحم ٌاسر بٌطار 35 511
الزاهرة الجدٌدة ممابل مؤسسة 

 عمارٌة  0988099279 النمل الداخلً



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  66صفحة 
 

 حموق دمحم خٌر محً الدٌن الماردٌنً 8 518
 ركن الدٌن 
 2718225 1956192111 ابن النفٌس

حماٌة ملكٌة تجارٌة 
 وصناعٌة

 دكتوراه هندسة مدنٌة دمحم رباح الخباز بن شفٌك 3 513
 مٌن ألشارع ا

حماٌة ملكٌة تجارٌة  54386601 0991139412 دوار الخضرة
 وصناعٌة

 تجارة والتصاد نور دمحم خٌر جبارة 1 511
 مدٌمة الزاهرة ال

 8840311 0937977144 شمرألجانب جامع دمحم ا
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 حموق حمد منصور الفرٌجأ 5 515
مساكن برزة ساحة الرفاعٌة 
  0932883884 جانب الدكتور أمجد الحراكً

حماٌة ملكٌة تجارٌة 
 وصناعٌة

 تجارة والتصاد دارٌن منٌر طراؾ 6 516
 ركن الدٌن صالح الدٌن 

 2723406 0933485556 الهنديممابل بن 
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 6817650 9931384381 جدٌدة عرطوز حموق أٌمن ابراهٌم الدمحم 7 517
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 حموق هند بدر الدٌن الحمصً 2 512
 حلبونً 

 5943180 0949362303 ساحة الحجاز
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 حموق رضوان دمحم البرتاوي 9 519
العدوي ممابل جامع الثناء بناء 

 4449448 0966462064 6اورفلً ودٌاب ط
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  67صفحة 
 

 حموق دمحم عبد المادر البرتاوي 11 581
  6ط  71عدوي محضر 

 4449448 0937982927 جانب جامع الثناء
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 حموق هاشمأمٌن أنور  11 581
 دمشك 
 5222881 0994466655 المزرعة

حماٌة ملكٌة تجارٌة 
 وصناعٌة

 حموق مأمون أنور العملة 18 588
 أٌار  89شارع 

حماٌة ملكٌة تجارٌة  2332513 0940232945 بناء النبع
 وصناعٌة

 حموق نافع حسٌن كبول 13 583
 حادٌل د

 8118120 0933661728 حً االتحاد
 حماٌة ملكٌة تجارٌة

 وصناعٌة

 معهد متوسط هٌام دروٌش دٌاب 11 581
 عٌن منٌن 
 5846275 0933529562 حارة الفولا

حماٌة ملكٌة تجارٌة 
 وصناعٌة

 حموق أحمد عبدو لاسمو 15 585
 ركن الدٌن 
حماٌة ملكٌة تجارٌة   0933302242 الشٌخ خالد

 وصناعٌة

 حموق دمحم سلٌم العبدهللا 16 586
الخلفً مزرعة ممابل الباب 
 2323014 9336270041 لجامع العثمان

حماٌة ملكٌة تجارٌة 
 وصناعٌة

 حموق لٌنا تٌسٌر تموى 17 587
 كفرسوسة 

 2153542 0991280132 حمالة
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  62صفحة 
 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة تؽرٌد دمحم موسى 12 582
وزارة التجارة الداخلٌة وحماٌة 

ممابل المستهلن مساكن برزة 
 ابن النفٌس

0956884080 6629928 
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 معهد تمانً للعلوم المالٌة ٌلٌن نور الدٌن عبدوإ 19 589
 طرٌك المطار 

 4711338 0934748077 ممابل كلٌة الهندسة
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 كلٌة زراعة نسرٌن ابراهٌم عمل 81 531
 جمراٌا 
حماٌة ملكٌة تجارٌة  3280645 9912696041 العلمٌةمساكن البحوث 

 وصناعٌة

 اجازة بااللتصاد دمحم خٌر أبو جٌب 81 531
 مٌدان 

حماٌة ملكٌة تجارٌة  8883233 0992544916 زلاق كامل االول منزل عربً
 وصناعٌة

 ثانوٌة عامة كاترٌن علً بنت عٌسى 88 538
 مزة متصلة 

 6645945 0999173081 خلؾ معهد اللؽات
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 دابآلكلٌة ا ٌاسر سعدة 83 533
 الكسوة

حماٌة ملكٌة تجارٌة  6917207 0991295295 شارع المستوصؾ 
 وصناعٌة

 ثانوٌة عامة منى رزق بشارة 81 531
 المزرعة

 4472086 0933529565 شارع الملن العادل 
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 معهد سعد السمانأدمحم  85 535
 سعسع 

 6843588 0933970865 ع العامرالشا
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  69صفحة 
 

حماٌة ملكٌة تجارٌة  6818971 0992468957 جدٌدة عرطوز ثانوٌة عامة حمد خطٌبأنعام إ 86 536
 وصناعٌة

 ثانوٌة عامة فادي دمحم الماضً 87 537
 ركن الدٌن 
حماٌة ملكٌة تجارٌة  2716207 0966640298 بناء مٌرزا

 وصناعٌة

 حموق شفٌك موفك العزب 82 532
 الجسر االبٌض 

 2477714 0933443188 ساحة الجبة
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 كلٌة الزراعة هٌثم بكور 89 539
 دمشك 
  0932662592 مهاجرٌن

حماٌة ملكٌة تجارٌة 
 وصناعٌة

 6620240 0933658442 خلؾ دار اللؽات 26مزة  هندسة زراعة نزار حبٌب عادلة 31 511
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 تجارة والتصاد سٌال مٌالد شدٌد 31 511
 دوٌلعة 

 4733606 0940410737 بو عطاؾا
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 ثانوٌة عامة منال سلٌم بدوي 38 518
 مساكن برزة 
 5127116 9455541701 حً النزهة

 حماٌة ملكٌة تجارٌة
 وصناعٌة

جمعٌة المن  أعمالخصص ت 5341270 0933770779 سدضاحٌة األ تكنولوجٌا معلومات طارق نبٌل السالم 33 513
 الوطنٌة للشباب والتنمٌة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  71صفحة 
 

 حموق دمحم حسن الحاجً 31 511
شرلً التجارة جانب بناء خبراء 

 4458233 0944278777 الروس
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 5681240 0937401188 جرمانا دابجازة فً اآلإ عبٌدرٌم جورج  35 515
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 3225783 0944907271 ركن الدٌن هندسة مٌكانٌن خالد دمحم ضمٌرٌة 36 516
حماٌة ملكٌة تجارٌة 

 وصناعٌة

 حموق عال عدنان عبسً 37 517
 سد ضاحٌة األ

 5359638 0992361707 3ط 38محضر  1جزٌرة س
ملكٌة تجارٌة حماٌة 

 وصناعٌة

 
 

 

ػظـــرغـــغظػسصـــصـــظػطضــــاغــطـحػخـبـــرة
 

اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػؼادةــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات

ػيــأرضػوالــج

 حموق بسام دٌوب 1 512
 مٌدان 

  6814211 9401821821 شمر ظهر الحفارساحة األ



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  71صفحة 
 

 حموق نور الحمصًأٌاسر دمحم  8 519
 مٌدان 

  6722604 0931424612 ولًظهر الحفار الجادة األ

 حموق بسام سلٌمان سلٌمان 3 551
 الزاهرة المدٌمة 

  8840412 9444009141 شمرجانب األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ػظــائغـومػجظــــرضخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدــرظػؼادةػــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــمػاضؼاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػيــأرضػوالــــج

 حموق عبد الرحمن اسماعٌل العبدهللا 1 551
 المزة

 علوم جنائٌة 6221967 0955944555 جادة العلم 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  78صفحة 
 

 حموق سلٌم جبرا محفوظ 8 558
 صحناٌا 

 علوم جنائٌة 6711735 0933377756 نًورزساحة األ

 ثانوٌة عامة سلٌمان حمد العلً 3 553
 صحناٌا 

 علوم جنائٌة 6735733 0933679410 نًروزساحة األ

 حموق فواز دمحم فوزي كٌوان 1 551
 مهاجرٌن 
 علوم جنائٌة 3712182 0933474127 خورشٌد

 ثانوٌة عامة نضال ناصر نصار 5 555
 صحناٌا

 علوم جنائٌة 8220374 0955364187 بناٌة الكوٌتً 

 ثانوٌة عامة نور الدٌن دمحم دلول 6 556
 دوٌلعة

 علوم جنائٌة  0944744950 كشكول 

 ثانوٌة عامة مورٌس جرٌس الرشٌد 7 557
 دوٌلعة

 علوم جنائٌة 4711202 9889703201 جادة سابعة 

 ثانوٌة عامة علً محمود خضور 2 552
 مزة جبل 

 علوم جنائٌة 6660671 9565308751 26حً 

 علوم جنائٌة 3162594 0991186588 مساكن الحرس ثانوٌة عامة هادي ابراهٌم محفوض 9 559

 كلٌة العلوم سلمان أحمد فخر الدٌن الشعرانً 11 561
 جرمانا 

 علوم جنائٌة 5619904 0944730898 حً الجناٌن

  ربٌع صالح كمال الدٌن 18 561
 سبٌنة 

 علوم جنائٌة  0947122734 جمعٌة لاسٌون



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  73صفحة 
 

 حموق علً تمٌم الحموي 13 568
 سد ضاحٌة األ
 علوم جنائٌة 5352195 0988294555 1جزٌرة ب 

 كلٌة العلوم صفوان علم الدٌن الصباغ 11 563
 صحناٌا

 علوم جنائٌة 6713760 0944406801 الشارع العام

 حموق مصطفى صالح دهٌمش 15 561
 مساكن برزة 

 علوم جنائٌة  0944389447 حامٌش

 حموق زٌن سلوأٌهم  16 565
 مشروع دمر 
 علوم جنائٌة  0966046283 الجزٌرة الثامنة

 علوم جنائٌة  0999770785 من الجنائًدارة األإ معهد مرالبٌن فنٌٌن علً نظٌؾ حسن 17 566

 علوم جنائٌة 5137413 0933329092 مساكن برزة حموق زٌاد سٌدو كم نمش 12 567

 علوم جنائٌة 3826123 0988601823 دٌر ممرن حموق حمد دمحم عودةأ 19 562

 علوم جنائٌة  0932210643 من الجنائًدارة األإ كلٌة العلوم عالء سمٌع عبود 81 569

 علوم جنائٌة  0938495563 من الجنائًألدارة اإ كلٌة العلوم حمد دمحمأدمحم  81 571



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  71صفحة 
 

 علوم جنائٌة  0951234622 من الجنائًدارة األإ الثانوٌة العامة رأفت دمحم الجلدة 88 571

 علوم جنائٌة  0932305161 من الجنائًدارة األإ الثانوٌة العامة دمحم فواز الحمد الدروٌش 83 578

 من الجنائًدارة األإ كلٌة العلوم لٌس حسٌن السلٌمان 81 573
0994546321

9 
 علوم جنائٌة 

 الثانوٌة العامة سامر موفك عباس 85 571
الزهور جدٌدة حً الزاهرة ال

 علوم جنائٌة  0988931344 شارع عمر بن الخطاب

 علوم جنائٌة  0932853751 دارة مكافحة المخدراتإ كلٌة العلوم عالء معٌن سلمان 86 575

 كلٌة العلوم عماد عبد السالم دٌب 87 576
 معضمٌة 

 علوم جنائٌة  0937521112 مساكن الشرطة

 علوم جنائٌة 6633956 0988324391 مدرسة 26مزة  صناعٌةثانوٌة مهنٌة  صالح علً جوهرة 82 577

 حموق حسام سالم عازر 89 572
عباسٌٌن خلؾ الملعب لرب 

 علوم جنائٌة 4440083 0933188305 مشفى العباسٌٌن

 الثانوٌة العامة لاسم دمحم الخطاب 31 579
درعا جباب الحً الشمالً 

 معروؾ من المختار

0998523497 
0932216153 

 علوم جنائٌة 6652342\015



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  75صفحة 
 

 ثانوٌة مهنٌة فندلٌة عالء الدٌن العوض 31 521
 عرطوز 

 علوم جنائٌة 6849789 0944389704 ممابل مركز الشرطة

 علوم جنائٌة 5790045 0993475240 عسال الورد الثانوٌة العامة ناٌؾ عبد الرحمن خلوؾ 38 521

 ؼٌاث حسن علً 33 528
كلٌة الهندسة 

 المٌكانٌكٌة
 علوم جنائٌة 6626227 0933277264 مدرسة 26مزة 

 علوم جنائٌة 6244667 0932579803 مدرسة 26مزة  هندسة كهرباء عزٌز لحطان هواش 31 523

 علوم جنائٌة 8280591 0933390392 سبع بحرات كلٌة الفنون الجمٌلة رسمً علً جبة 35 521

 علوم جنائٌة 3166977 0992744600 دمر البلد عامةثانوٌة  رجب دمحم وحٌد الشمري 36 525

 علوم جنائٌة 6242532 0932898889 من الجنائًدارة األإ حموق مٌنحمد األأبسام  37 526

 علوم جنائٌة  0944282874 المزة حموق دمحم علً ٌوسؾ طلب 32 527

 جرمانا  شهادة خبرة عفٌؾ علً الحلبً 39 522
 علوم جنائٌة 267750\16 0944691203 حً النهضة



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  76صفحة 
 

لدم دحادٌل حارة شرٌباتً  عدادٌةإ حمد رمضانأدمحم ولٌد  11 529
 علوم جنائٌة 8129088 0967928060 جانب صٌدلٌة ربٌع

 شٌخ محً الدٌن  عدادٌةإ بسام دمحم الكفري 11 591
 علوم جنائٌة 2774882 9307605401 حارة السفارة

 علوم جنائٌة 6644408 0993632483 الشٌخ سعد الثانوٌة العامة ٌمن هاشم محً الدٌنأ 18 591

 

 

ػالمــــخـبـــرةػإر
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاضخاص

ػرظوانػاضدصنػؼادةػــــاضذػاالدمػاضثالثي
ػرشمػاضؼاتف

ػاضطالحظات
ػيــأرضػوالــج

   0932475682 وزارة العدل باإلعالمجازة إ مٌساء بنت عادل جمول 1 598

 باإلعالمجازة إ عال عٌسى 8 593
 مزة 

 وزارة العدل
9917399381 6254828  

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  77صفحة 
 

 

 

 

 

 

ػظــــرشـــطتغخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــوانػاضدــرظػؼادةػاضطضطغظــاضذػيــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــاتـــمػاضؼــــرش
ػاتـــاضطالحظ ػيـــأرضػوالـــج

  ؼالب العملة 1 591
  صحناٌا

 علوم تربة 6732024 9593851901 دوار البرٌد

 ثانوٌة صناعٌة تٌسٌر شفٌك لٌطاز 8 595
 المدم 

 لمشة وخٌوطأخبرة  8115575 9446625751 مواجه ممسم الهاتؾ

 صٌاؼة ذهب 6811621 0944630203 دمشك وزارة العدل ثانوٌة عامر جرٌس لطفً 3 596

 حموق طارق زٌاد عدي 1 597
 مشروع دمر 

  0944895980 1بناء رلم  18جزٌرة 
خدمات شركات عمود 

 النفط



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  72صفحة 
 

 حمد حمروشأماجد  5 592
 لإلدارةالمعهد الوطنً 

 العامة +حموق
دارٌة فً مجال إخبرة   0944034069 المنطمة الصناعٌة

 جراءاتسالمة الوثائك واإل

 ثانوٌة عامة ٌاسٌن دمحم خٌر الؽبرة 6 599
 الروضة 

 خبرة عطورات 3346444 0944217333 جادة الزهراوي

 دكتوراه  هندسة كهرباء حسٌن ابراهٌم محمود حجازي 7 611
كرم شارع المزة خلؾ جامع األ

 19الرباط بناء المٌادة المطرٌة رلم 
 7ط

0944090179 
6127503 
 ثر بٌئًأتمٌٌم  6131073

  مصطفى دلو 2 611
 دمشك المزاز 

 ضرارأتعهد مٌاه وتمدٌر  5420610 0937678894 جانب جامع التوحٌد

 ثانوٌة عامة رجب دمحم وحٌد الشمري 9 618
 دمشك دمر البلد 

 تعاون سكنً وجمعٌات 3166977 0992744600 جانب محمصة البدران

 ثانوٌة عامة بشار دمحم تٌسٌر عبد المادر 11 613
شارع بؽداد ممابل كازٌة 

االزبكٌة بناء داالتٌة مكتب 
 البشٌر ارضً

0955380621  
تمٌم اسعار اجهزة 
 واالدوات الكهربائٌة

 

 

 

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  79صفحة 
 

ػرصــــغظػــجطخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــوانػاضدــرظػؼادةــــاضذػيــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــاتـــمػاضؼــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 0966638683 شارع بؽداد لزازٌن بناء عرفة  حٌدر دمحم خازم 1 611
4412267 
5355498 

 جمركٌة

 ثانوٌة عامة بشار دمحم تٌسٌر عبد المادر 8 615
شارع بؽداد ممابل كازٌة 

زبكٌة بناء داالتٌة مكتب األ
 البشٌر ارضً

 جمركٌة  0955380621

 رضوان محمود الحسن 3 616
معهد  كلٌة جوٌة+
 فنً

محضر        تنظٌم كفرسوسة 
192 0944525554 2141771 

تخلٌص وتحكٌم 
 جمركً

 

 

 

 

ػحرغــقػوتػدغــرػأضـــرارخـبـــرةػ



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  21صفحة 
 

اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــوانػاضدــرظػؼادةػاضطضطغظــاضذػيــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــاتـــمػاضؼــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

  جمال ندٌم الشهٌر شموط 1 617
 بوابة مٌدان 

 حوادث حرٌك 8880706 9444909921 1ط 12لاعة برج رلم 

 كلٌة العلوم مهند تٌسٌر المزحلً 8 612
 الهامة 

 ضرارأحرٌك وتمدٌر  3229116 9887119131 جانب محطة المطارات

 دمحم مازن الحرٌري 3 619
دبلوم التأهل والتخصص 

 شعاعٌةفً الولاٌة اإل
 برامكة 

 2386191 0932560772 السوق التجارٌة
خطاء أمن صناعً وأ

 صناعٌة +بٌئة +حرائك

  دمحم ابراهٌم العفٌس 1 611
 تضامن

 ضرار حرٌكأتمدٌر  6325066 0966129177 شارع تشرٌن 

 ضرار حرٌكأتمدٌر  16722885 0988801362 من الجنائًفرع األ ثانوٌة تجارٌة نس سعٌد خٌوأ 5 611

 ثانوٌة عامة حسان شكري الجط 6 618
 دوٌلعة

 ضرارأتمدٌر  4731148 0933634934 كشكول 

  0991761500 دٌر لانون حموق منذر داالتً بن محً الدٌن 7 613
خبرة حرائك وتمدٌر 

 ضرارأ

 

ػأوراقػطـــاضغـــــظخـبـــرةػ
ػاتــاضطالحظػفـــاتـــمػاضؼــــرشػصنــوانػاضدــرظػؼادةػاضطضطغظــاضذػيــمػاضثالثــــاالداضرشمػاضرشمػ



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  21صفحة 
 

ػأرضــيػجــوالػاضخاصػاضطام
 تجارة والتصاد حمد زرلةأدارٌن  1 611

 ضاحٌة لدسٌا

 وراق مالٌةأسواق وأ  0946762986 الصحامةc8الجزٌرة  

 

 

 

 

 

 

 

ػمــــمػوبصــــارةػصـــظػإذــخـبـــرةػضع
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــوانػاضدــرظػؼادةػاضطضطغظــاضذػيــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــاتـــمػاضؼــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

جانب كراج  -باب مصلى  أناهٌد حكمت طنطا 1 615
                 جانب –السوٌداء 

 مدرسة الصم والبكم

 لؽة اشارة صم وبكم 5112113 0955940973



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 6ػتارغخػ/ل(2622)ػباضػرارألداءػاضغطغنػػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــقػضطـــأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػدطذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 28من  28صفحة 
 

بو أدؾ الشون ممابل صٌدلٌة  ابتدائً نجاح حسٌن العرنجً 8 616
 1الذهب ط

 اشارة صم وبكملؽة   0955959624

سد الدٌن ممابل أركن الدٌن  كلٌة العلوم فرح موفك التل 3 617
 جامع حمو لٌلى

 لؽة اشارة صم وبكم 2740138 0991722060

ػػػػػػػػػػ
 م  2022/  7/  6 اضطــواســـقػعـــػػػػ  2662/ 22/ 26 سيدطذــــقػ

 ػػػػ

 وزغــــــرػاضطــــــدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػطصتبػاضخبـراتػاضػضائغـظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػاضػـــاضــــــيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضػــاضــــيػاضطدتذارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػأحطـــدػاضدــــغدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطــــارػبــــاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارىألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىبىـــــإدليىردلوــظىـــأدـمـاءىالخبــراءىفىىىىىىىىىىى
 

 5من  2الصفحة 
 

ىظــــاروــــرقخـبـرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدـــرنىالذـــهادةىىيـــالثـمىالثـــاالدىالخاص

ىفــــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظـــالم

ىوالـــجــىــيــأرض
 عمارٌة 9399923990 6698322 المخٌم  –حماه  معمارٌةهندسة  نضال اعبٌد بن دمحم معروف 2 2

 عمارٌة 9399622033  الدباغة –حماه  هندسة معمارٌة الدٌن شعار بن أمجدعالء  2 2

 9339293029 6039962 الباشورة -حماه  هندسة معمارٌة حازم جركس بن صبحً 3 3
9366906236 

 عمارٌة

 

 

 

ىظــاحوـــــمدخـبـرةى



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارىألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىبىـــــإدليىردلوــظىـــأدـمـاءىالخبــراءىفىىىىىىىىىىى
 

 5من  2الصفحة 
 

الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدـــرنىالذـــهادةىىيـــالثـمىالثـــاالدىالخاص

ىفــــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظـــالم

ىجــوالىأرضــي

دمحم أمٌن لداح بن عبد  2 4
 ور ـــالغف

  9366320963  حً البعث –حماه  مدنٌةهندسة 

  9326920060  علٌلٌات –حماه  مدرسة المساحة مصطفى فشتون بن حسن  2 5

 

 

 

 

 

ىظــــــوـزرارـرةىــــخـب
ىاتــالحظـــالمىفــــاتــمىالهــــرقىكنـــوانىالدـــرنىالذـــهادةىىيـــالثـمىالثـــاالدالرقمىالرقمى



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارىألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىبىـــــإدليىردلوــظىـــأدـمـاءىالخبــراءىفىىىىىىىىىىى
 

 5من  3الصفحة 
 

ىوالـــجــىـيــأرضـىالخاصىالطام
  9322896330  الصابونٌة –حماه  زراعٌةهندسة  حسام اكنون بن خالد  2 6

  9339869333  حً األربعٌن –حماه  زراعٌةهندسة  ماهر عٌد بن أحمد 2 7

  9322892399  غرب البحرة –حماه  زراعٌةهندسة  حسٌن حالق بن أحمد 3 8

 عبد العزٌز بكداش بن دمحم  4 9
 هندسة زراعٌة

  9388628396  حً البعث –حماه 

 

 

ىالدــــورخـبـرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدـــرنىالذـــهادةىىيـــالثـمىالثـــاالدىالخاص

ىفــــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظـــالم

ىجــوالىأرضــي



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارىألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىبىـــــإدليىردلوــظىـــأدـمـاءىالخبــراءىفىىىىىىىىىىى
 

 5من  4الصفحة 
 

بن دمحم  أحمد أنس مرتٌنً 2 20
 دـــولٌ

  طرٌك حلب –حماه  ثانوٌة عامة
9399696339 
9393993623 

 

  9333636393  حً الضاهرٌة –حماه  حموق نوارة عبد العال بنت حسن 2 22

22 3 
دمحم ماجد حاج لطوف بن دمحم 

 9369926362 6239990 الشرٌعةحً  –حماه  إبتدائٌة بـــطال
9386206939 

 

  غرب المشتل –حماه  إعدادٌة صبحً جبالوي بن دمحم  4 23
9366290393 
9388360028 

 

 

 

ىاءـــهربــــكهنددــــظىخـبـرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدـــرنىالذـــهادةىىيـــالثـمىالثـــاالدىالخاص

ىفــــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظـــالم

ىــوالــجىــيـأرض



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارىألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىبىـــــإدليىردلوــظىـــأدـمـاءىالخبــراءىفىىىىىىىىىىى
 

 5من  5الصفحة 
 

 كهرباء 9399833228  حً النصر –حماه  هندسة كهرباء مصطفى مناع بن عبد اللطٌف 2 24

ى
 م  2022/  7/  4 المــوافـــقىهـــىىىى  2442/ 22/ 24 فيدمذــــقىىىىىىى

 ىىىى

 وزوــــــرىالطــــــدلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىمكتبىالخبـراتىالقضائوـظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىالقـــاضــــــيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقــاضــــيىالمدتذارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 حمـــدىالدــــودىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمــــارىبــــاللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  2الصفحة 
 

 

ػظــدظغــظػطــــعظددخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي
 هندسة مدنٌة عماد مهدي الحسٌنً 2 2

جنوب مؤسسة  –الحسكة 
  5553663010 371713 المٌاه

 هندسة مدنٌة حسن حمدان الزاب 2 2
البلدٌة  مساكن –القامشلً 

  5533171751 105667 3شقة/  3شارع مراكش بناء/

  5533370377 173550 شارع منٌر حبٌب -القامشلً  هندسة مدنٌة فهد فارس كنٌهر 3 3

  5537575670 776755 شارع هنانو  –الحسكة  مدنٌةهندسة  جورج أدٌب قرٌو 4 4

 هندسة مدنٌة شالشالحمود حسن  5 5
غوٌران شرقً   –الحسكة 

  5555677775 771506 جانب فرن األغوات

 هندسة مدنٌة  كبرئٌل لحدو شكرو 6 6
حً الوسطى  –القامشلً 

  5530576533 171157 شارع المحكمة



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  2الصفحة 
 

  5551716566 176567 شارع الخلٌج –القامشلً  مدنٌةهندسة  فهد رشٌد السمٌر 7 7

 هندسة مدنٌة  آال بسٌم علً  8 8
دائرة الخدمات  –المالكٌة 

  5531571757  الفنٌة بالمالكٌة

 هندسة مدنٌة عبد العزٌز ابراهٌم أمٌن 9 9
مقابل حدٌقة   –الحسكة 

 الثورة
777150 5530036370  

 هندسة مدنٌة مٌساء حمٌد الحسن الحاج 20 20
شارع المحطة   –الحسكة 

 مقابل كافٌترٌا كوٌن
777717 5557375155  

  5531167776  حارة الطً –القامشلً  هندسة مدنٌة مخلف دمحم عبد هللا 22 22

 

ػكـــغـــصاظـغرػوطغــــدـرةػــخـب
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــاضهػمـــرش
ػاتــالحظــاضط ػجــوالػأرضــي



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  3الصفحة 
 

 سٌر ومٌكانٌك 5557577666 305575 تل طوٌل غربً –الحسكة  الثانوٌة الصناعٌة دمحم حمزة عٌسى 2 22

 سٌر ومٌكانٌك 5531130113 306367 شارع المحطة –الحسكة  ثانوٌة عامة مالك فرحان رجب 2 23

 حقوق عبد الرحمن خلف دمحم  3 24
حً الصالحٌة  –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5537307167 371771 شمال مدرسة جان حجار

 شهادة سواقة عمومً ابراهٌم سلٌمان حسٌن 4 25
اتحاد  ش/ العزٌزٌة  –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5566015036 370557 الفالحٌن جانب فرن الفرسان

 ثانوٌة عامة ل اسماعٌل هوٌدي عاد 5 26
مشرفة المحلجة   –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5531111655 175750 م مقابل اكثار البذارالشارع العا

 شهادة التعلٌم األساسً  فرحان عواد الحسٌن 6 27
غوٌران شرقً   – الحسكة

 سٌر ومٌكانٌك 5537503170  جانب فاطمة الزهراء

 شهادة سواقة عمومً سٌمون كرم مسك  7 28
 فردوسه شارع –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5537770731 371175 جانب فرن كسبو

 سٌر ومٌكانٌك 5537071673  طوق الملح –الحسكة  إعدادٌة عبد هللا دمحم الموسى 8 29



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  4الصفحة 
 

 تعلٌم أساسً عبود صالح العبٌد 9 20
النشوة الغربٌة  –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5531533153 360001 الدوار األخٌر

 ثانوٌة عامة أٌمن أحمد خالد 20 22
النشوة الشرقٌة  -الحسكة  

 جانب األمن الجنائً القدٌم
 سٌر ومٌكانٌك 5537756057 316773

 ثانوٌة صناعٌة لفاروق عسكر الهف 22 22
جانب جامع  –الحسكة 

 الفاروق 
 سٌر ومٌكانٌك 5533776137 317701

 سٌر ومٌكانٌك 5537767115 367110 حً المطار –الحسكة  حقوق حسٌن كوكب الحسو 22 23

 معهد صناعً أمٌن داود معٌشً 23 24
الناصرة كبابة  –الحسكة 
 سٌر ومٌكانٌك 5537631577 365056 جامع االٌمانجانب 

 حقوق عمر حسٌن عبدو 24 25
حً العزٌزٌة  –الحسكة 

 اتحاد الفالحٌنارع ش
771007 

5537715507 
5500761757 

 سٌر ومٌكانٌك

 حقوق اسماعٌل حسن الزبٌدي 25 26
القوتلً  ارعش –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5537065067 377750 مقابل البنك المركزي

حً المساكن       –الحسكة  حقوق ناجً علً عدله 26 27
 سٌر ومٌكانٌك 5511775157 363500 جانب الفرن اآللً



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  5الصفحة 
 

الحً العسكري  –الحسكة  حقوق عبد هللا علً العلً 27 28
 جانب مدرسة الخنساء

 سٌر ومٌكانٌك 5511753175 376761

 حقوق رهام أنٌس دٌب 28 29
قسم شرطة   –الحسكة 

 سٌر ومٌكانٌك 5566561137  القصر العدلً

حً العزٌزٌة  –الحسكة  حقوق صالح علوش الحمود 29 30
 جانب بنك الدم

 سٌر ومٌكانٌك 5557375155 

 سٌر ومٌكانٌك 5537755377  القصر العدلً  – الحسكة  حقوق أسعد اسماعٌل اسماعٌل  20 32

 سٌر ومٌكانٌك   القصر العدلً  –الحسكة   حقوق  عبد العزٌز مضحً 22 32

 ثانوٌة عامة عبد القادر الكبش 22 33
النشوة الغربٌة    –الحسكة  

 سٌر ومٌكانٌك 5536737576  الشارع العام

 سٌر ومٌكانٌك 5531107776  شارع المحطة  –الحسكة  حقوق هالل طه المحمود 23 34

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  6الصفحة 
 

 

 

 

 

 

ػذـــررــيػوشاظوظــيخبــرةػحصـــرػإرثػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط ػجــوالػأرضــي

 وقانونً حصر إرث شرعً 5531170113 760367 شارع المحطة  –الحسكة  ثانوٌة عامة مالك فرحان رجب  2 35

 حصر إرث شرعً وقانونً 5537307167 371771 حً الصالحٌة   –الحسكة   حقوق عبد الرحمن خلف دمحم 2 36

 حصر إرث شرعً وقانونً 5551076667 363357 الناصرة المعٌشٌة –الحسكة  ثانوٌة عامة عبد عاٌد األحمد  3 37



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  7الصفحة 
 

 حقوق علً عوٌد علً 4 38
حً غوٌران  –الحسكة 

 حصر إرث شرعً وقانونً 5557100366 770670 جانب دوار الجندي –شرقً 

 حصر إرث شرعً وقانونً 5537767115 367110 حً المطار –الحسكة  حقوق حسٌن كوكب الحسو 5 39

 حقوق محمود غبٌن العبٌد 6 40
النشوة الغربٌة  –الحسكة 

 حصر إرث شرعً وقانونً 5537150556  جانب الفرن

 حقوق ٌن خلف دمحمحس 7 42
 حً الصالحٌة  –الحسكة 

 جانب الجامع
 حصر إرث شرعً وقانونً 5537176611 377773

 حصر إرث شرعً وقانونً 5500177773 305717 حً المردٌان –الحسكة  حقوق محمود صالح الدلً 8 42

 ثانوٌة عامة علً دمحم األحمد  9 43
تل براك محكمة  –الحسكة 

 حصر إرث شرعً وقانونً 5537175171  بئر الحلو الوردٌة

النشوة الغربٌة حً  –الحسكة  حقوق عبد الرحمن عبد الخلٌفة 20 44
 المقاسم جنوب المدارس

 حصر إرث شرعً وقانونً 5531717117 310565

العزٌزٌة    حً  –الحسكة  الشرٌعة محسن فارس الصالح 22 45
 حصر إرث شرعً وقانونً 5533130017 370615 االمسمكةموقف 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  8الصفحة 
 

 حقوق ٌر ماجد عبٌد السا 22 46
جانب التأمٌنات  –الحسكة 

 حصر إرث شرعً وقانونً 5533737101  االجتماعٌة

 حصر إرث شرعً وقانونً 5531157357  شارع ٌوسف العظمة –الحسكة  حقوق عماد الدٌن الحسن األحمد 23 47

 حصر إرث شرعً وقانونً 5557071075  نقابة المحامٌن –الحسكة  حقوق الحسٌن البراك أحمد صحن 71 17

الحً العسكري  –الحسكة  حقوق عبد الباقً دمحم العلً 70 15
 حصر إرث شرعً وقانونً 5537151115 737171 جانب مدرسة اإلعداد الحزبً

 

ػاػــراسغــوزــاحظػوطبـــــخبــرةػطد
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي

 مساحة  شهادة كمال أحمد النعٌمً  2 50
      جانب مدرسة   - المالكٌة

 مساحة وطبوغرافٌا 5577737573 105057 الغربةالطلٌعة 

 مساحة وطبوغرافٌا 5566517375 365351 جانب مدٌرٌة الصحة –الحسكة  مساحة  شهادة ابراهٌم ٌوسف الخزرٌك 2 52



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  9الصفحة 
 

 مساحة وطبوغرافٌا 5537773007 107750 مساكن االسكان  –المالكٌة  معهد متوسط صناعً الزكٌن حسٌن علً 3 52

 5511753677 377661 غوٌران شرقً –الحسكة  معهد المراقبٌن الفنٌٌن عبد القادر شكور الهوٌدي 4 53
5536517067 

 مساحة وطبوغرافٌا

 5536517067 377173 حً غوٌران شرقً  –الحسكة  مدرسة المساحة عبٌد حماده سالمة 5 54
5511753677 

 مساحة وطبوغرافٌا

مساعد     معهد مراقبٌن فنٌٌن  طارق دمحم الخضر 6 55
 مجاز بالهندسة المدنٌة

حً النشوة الشرقٌة   –الحسكة 
 جانب الجناٌة القدٌمة

 مساحة وطبوغرافٌا 5537665771 311050

 مدرسة المساحة حمود تركً الحمود 7 56
الحً العسكري     –الحسكة 

 مساحة وطبوغرافٌا 5507667135 775007 بناء اإلسكان العسكري

 مساحة وطبوغرافٌا 5553775653 770703 حً الطالئع –الحسكة  معهد متوسط هندسً أحمد محمود المعروف 8 57

 مدرسة المساحة علً عبد هللا األمٌن 9 58
حً غوٌران غربً  –الحسكة 

 مساحة وطبوغرافٌا 5537030750 371761 جانب مسج النور

 حً تل حجر –الحسكة  مدرسة المساحة رمضان عزو الحسو 20 59
 دائرة المساحة بالحسكة 

 وطبوغرافٌامساحة  5553077155  311757



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  20الصفحة 
 

جانب حً المردٌان  –الحسكة  هندسة مدنٌة عبد هللا موسى الموسى 22 60
دائرة المساحة   مسجد النور

 بالحسكة

 مساحة وطبوغرافٌا 5533711055 775775

 مساحة وطبوغرافٌا 5537153161 371161 الحً العسكري –الحسكة  المعهد التقانً الهندسً جاسم خلٌف الملحم 22 62

 371167 شارع المحافظة –الحسكة  مدرسة المساحة وائل صالح بشار 23 62
5537376613 
5567571707 

 مساحة وطبوغرافٌا

 دمحم نذٌر عبد الكرٌم حسٌن 24 63
المعهد المتوسط الصناعً 

 الثانً
 مساحة وطبوغرافٌا 5577655530  بلدٌة معٌدة –الحسكة 

 376673 جمعٌة أسرة القضاة –الحسكة  مدرسة المساحة سامر دمحم حسٌن العلً 25 64
377755 

 مساحة وطبوغرافٌا 5533555517

 مساحة وطبوغرافٌا 5533531733 771576 مدٌرٌة الخدمات الفنٌة  –الحسكة  مدرسة المساحة محمود خلف السلٌمان 26 65

 مساحة وطبوغرافٌا 5537355773 371167 غوٌران شرقً –الحسكة  مدرسة المساحة ابراهٌم حسٌن الخرفان 27 66

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  22الصفحة 
 

 

 

 

 

 

ػخبــرةػطحادــــبظػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي
 دكتوراه تجارة واقتصاد مناف علً العازل 2 67

القامشلً حً  –الحسكة 
 محاسب مالً وقانونً 5561761757  الوسطى جانب دوار الوحد

 5577116555  حً المرٌدٌان –الحسكة  تجارة واقتصاد ردٌف سعٌد الحسٌن 2 68
 محاسب مالً وقانونً 5571576771

 تجارة واقتصاد جمعة خلف حسن 3 69
           الكالس  –الحسكة 

 خلف فرن شمدٌن
 محاسب مالً وقانونً 5503377501 367567



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  22الصفحة 
 

 تجارة واقتصاد لطٌف عبد الرزاق أحمددمحم  4 70
 القامشلً حً الوسطى 
 مكتب المحاسب اقانونً

135607 5511071367 
 محاسب مالً وقانونً 5557717775

 

 

 

ػتــواشغــعػوخـــطــوطػبصطـــاتػوػخبــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي
 بصمات وتواقٌع وخطوط 5577157350 370700 حً العزٌزٌة –الحسكة  ثانوٌة عامة دمحم خلف العبد العجلو 2 72

 ثانوٌة عامة أسامة حماد الراوي 2 72
 بصمات وتواقٌع وخطوط 5577376550 776517 حً المرٌدٌان –الحسكة 

الحً الغربً     –القامشلً  ثانوٌة عامة الضوٌحًمهند دمحم بدٌع  3 73
 جانب مدرسة اللواء

116611 
131666 

5505131666 
 بصمات وتواقٌع وخطوط 5533757117



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  23الصفحة 
 

 فنٌة فرع الصناعةثانوٌة  نجد علً مقداد  4 74
 الحسكة المرٌدٌان
 فرع األمن الجنائً

 بصمات وتواقٌع وخطوط 5551735765 

 بصمات وتواقٌع وخطوط 5557150575  األمن الجنائً –القامشلً  ثانوٌة عامة الحاجمصطفى عبد هللا  5 75

 

 

ػخبــرةػتحصغـــمػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي

الصالحٌة جانب الحسكة حً  حقوق حسٌن خلف دمحم  2 76
 جامع عمر عبد العزٌز

 تحكٌم 5537176611 377773

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  24الصفحة 
 

ػخبــرةػعظددــــظػرطـــارةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي

الحسكة جمعٌة المهندسٌن  هندسة عمارة عبد الرحمن مال ابراهٌم  2 77
 المشروع الرابع )مرشو(

 عمارة 5533071177 375076

 

ػخبــرةػعظددــــظػزرارغـــظػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػاضذـــهادةػػيـــمػاضثالثــاالدػاضخاص

ػفــاتــمػاضهـــرش
ػاتــالحظــاضط

ػجــوالػأرضــي
 شارع القامشلً -الحسكة  بالعلوم الزراعٌةإجازة  حسٌن عوض البركو 2 78

 جانب الصٌدلٌة المركزٌة
 زراعٌة 5537115035 777335



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ(/ل2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػاضحدـــصظػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ
 

 25من  25الصفحة 
 

 هندسة زراعٌة طالل فرج الحجً 2 79
مساكن الزراعة  -الحسكة 
 زراعٌة 5533677550 311571 اةــارع القضــش

 

 م  2022/  7/  4 اضطــواســـقػعـــػػػػ  2442/ 22/ 24 سيدطذــــقػػػػػػػػػػػ

 

 وزغــــــرػاضطــــــدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػطصتبػاضخبـراتػاضقضائغـظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػــــــيػاضقـــاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضقــاضــــيػاضطدتذارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أحطـــدػاضدــــغدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطــــارػبــــاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  2الصفحة 
 

 

ىنانىــــبىاألدــطىخـبـــرة
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىهادةىــــالذىيــــالثــمىالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظــالم

ىوالـــجىيــــأرض
امتداد شارع   –السوٌداء  طب أسنان  شكري فندي العصفور  1 1

  7722573271 377552 بناء الباشا -البلدٌة 

دوار العنمود  –السوٌداء  طب أسنان فت غالب المحٌثاويرأ 3 3
  7722137332 211373 شرق المخابرات الجوٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  2الصفحة 
 

ىظــخـبـرةىهنددــــظىمـدنو
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظــالم

ىوالــجىيــأرض
 هندسة مدنٌة حمد شرٌف الحضوه 1 2

حً النهضة   -السوٌداء 
 إنشائٌة 7777223313 213112 ممابل الحدٌمة

 هندسة مدنٌة منصور فضل هللا عدوان 3 1
بناء مثنى ابو  -السوٌداء 

 إنشائٌة 7722277752 313777 صالح 

 هندسة مدنٌة شرٌف موسى المطامً 2 7
حً الدبٌسً  –السوٌداء 

 إنشائٌة 7773715227 212357 ممابل مدرسة عادل حاتم 

 هندسة مدنٌة رفٌك سلٌم الجباعً 1 3
 –دائرة المساحة  – السوٌداء

 مدنٌة 7777277213 311775 المصالح العمارٌة

 هندسة مدنٌة ولٌم ناهً أبو شاهٌن  7 5
 –طرٌك المشفى  –السوٌداء 

 إنشائٌة 7777372772 313322 شرق حلوٌات طلٌعة

 مدنٌة 7723323333 215325 حً الخرٌج  – السوٌداء  هندسة مدنٌة خالد نجٌب أبو صعب  3 2



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  3الصفحة 
 

 تمٌٌم عماري + مساحة 7777271735 127131 المرٌا  - السوٌداء  هندسة مدنٌة مطٌع حمد شمٌر  5 7

 هندسة مدنٌة أدٌب فرحان اسحاق 2 17
عرى            –السوٌداء 

 + مساحة 7777123711 353721 الفرلة الحزبٌة جانب

 تمٌٌم عماري 7733271773 333257 نمابة المهندسٌن  –السوٌداء  هندسة مدنٌة حسان حمد فهد  7 11

 هندسة مدنٌة منصور عماب أبو سعٌد  17 22
مؤسسة مٌاه  –السوٌداء 

 إنشائٌة 7711317775 313777 السوٌداء

 هندسة مدنٌة منٌر فرحان عبد الملن  11 23
الرحى حارة السكر  -السوٌداء

 إنشائٌة 7725131177  ممابل روضة الرٌم –

 هندسة مدنٌة فادي فضل هللا التمً 13 24
حارة المشفى  -السوٌداء

 تمٌٌم عماري 7722373125 332112 جانب الحدٌمة بناء البربور

 معهد هندسً عدنان حسن األعور 12 25
الرحى طرٌك  -السوٌداء

 مدنٌة 7721177772  وبتراشرق صالة كلٌ

 

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  4الصفحة 
 

ىظــــــاروــمــطـظىمــــــهنددخـبـــرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظــالم

ىوالـــجىيــأرض

 هندسة عمارة نغم كامل عربً  1 26
 السوٌداء 

  7771172373 511312 شهبا جانب المشفى –

  7775215577 327122 مساكن الملعة –السوٌداء  عمارةهندسة  هشام ٌحٌى مكارم 3 27

 

 

 

 

 

 

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  5الصفحة 
 

ىهنددــــظىكـــهربـــاءىخـبـــرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظــالم

ىوالــــجىيـــــأرض
جانب منزل  –السوٌداء  هندسة كهرباء سناء ٌونس نعٌم  1 12

  7723271773 377537 حسٌن جربوع

 

ىــظــزراروىظـــــهنددىخـبـــرة
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظــالم

ىوالــــجىيــــأرض
  7777217123 321337 المساكن الخضر –السوٌداء  هندسة زراعٌة سامً منصور السبع 1 17

  7722235313 322775 حً الجالء –السوٌداء  هندسة زراعٌة منصور واكد واكد  3 37

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  6الصفحة 
 

ىـانوــكــخـبـــرةىموك
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهــــرق
ىاتــالحظــالم

ىوالـــجىيــأرض

 فندي لاسم السمان  1 22
                       ارــــآث

 مٌكانٌن/ معهد صناعً 
  7731523317 277777 عتٌل -السوٌداء 

 هندسة مٌكانٌن موفك سلٌم البعٌنً  3 22
رصاد الجوٌة األ –السوٌداء 

  7711277127 317527 برج كالسٌكا

 معهد صناعً سلٌم أحمد الحكٌم  2 23
طرٌك الرحى  –السوٌداء 

 السكن العمالً 
337352 7725172712 

مٌكانٌن عموم المركبات 
 والسٌارات

 هندسة مٌكانٌن مازن ٌحٌى حدٌفة 1 24
الكفر جانب عٌن  –السوٌداء 

  7723137557 351212 موسى

 عالء أسد عماشة  7 25
شهادة حرفٌة بصٌانة 

 السٌارات
 فنً سٌارات  7722172717 335337 حً االستمالل –السوٌداء 

 

ىظــاحــــــخـبـــرةىمد
ىاتــالحظــالمىفـــاتــالهمىــــرقىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدالرقمىالرقمى



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  7الصفحة 
 

ىوالـــجىيــــأرضىالخاصىالطام
 مساحة 7777123321 232172 دوار العمران –السوٌداء  مدرسة المساحة فؤاد نسٌب بالن  1 33

 مدرسة المساحة عادل دمحم المواس 3 35
غرب الكورنٌش  -السوٌداء

 مساحة 7777371132 332727 الغربً

 المساحةمدرسة  نضال هانً العمار 2 32
حً المهندسٌن  –السوٌداء 

 مساحة 7771131572 233523 جانب الهاتف االلً

 مدرسة المساحة عماد صابر البعٌنً 1 37
شرق مشهد  – السوٌداء

 م 377زٌدان ب 
 مساحة 7723731217 321121

 مساحة 7733311732 517252 شهبا  –السوٌداء  معهد مرالب فنً رامز مزٌد الحسٌن 7 27

 مدرسة المساحة سعٌد أحمد مرشد 3 21
حً الجهاد شمال  –السوٌداء 

 مساحة 7777377112 373332 مشحم الشعار

 مساحة 7723322313  شهبا  –السوٌداء  معهد هندسً صونٌا زٌد العٌسمً 5 23

 معهد هندسً مزٌد سلٌم أبو راٌد 2 22
غرب دوار  –السوٌداء 

 مساحة 7771775772 371273 النجمة



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  8الصفحة 
 

 مساحة 7722317777 371152 الرحى -السوٌداء  مدرسة المساحة الصائغفرٌد عصام  7 21

 مساحة 7723327112 351721 عرى -السوٌداء  مدرسة المساحة سلٌم فرحان اسحاق 17 27

 مساحة 7723713723 575112 صلخد -السوٌداء معهد هندسً أنور اسماعٌل الشوفً 11 23

 مرالبٌن فنٌٌنمعهد  حكٌمةاسامر حسن  13 25
صلخد جانب  –السوٌداء 

 مساحة 7777212732 577115 دوار المنٌذرة

 مدرسة المساحة أٌمن فضل هللا طربٌه 12 22
طرٌك الكوم  –السوٌداء 

 مساحة 7711252312 332713 ممابل مساكن الكهربا

 معهد هندسً عٌد ثانً شلش 11 27
حً الفرسان  –السوٌداء 

 مساحة 7777517712 323327 ممابل كلٌة المٌكانٌن

 معهد هندسً مهند فهٌم كٌوان 17 17
صلخد جانب  –السوٌداء 

 مدرسة كمال الحجار
 مساحة 7772337777 577217

 مدرسة المساحة عٌسى فرحان البشارة 13 11
حً الدبٌسً ممابل  -السوٌداء

 مساحة 7733233272 211312 مدرسة المتفولٌن



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  9الصفحة 
 

 351172 عرى -السوٌداء  معهد هندسً تٌسٌر ٌوسف أبو سعد 15 13
357777 

 كمٌات مساحة و 7711727377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىــبظــخـبـــرةىمحــاد
ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهــــرقىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدالرقمىالرقمى



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  20الصفحة 
 

ىوالــــجىيــــأرضىالخاصىالطام

 تجارة والتصاد ندٌم سلمان حاتم  1 12
شارع البلدٌة بناء  –السوٌداء 

 فؤاد جانبٌه

337251 
317717 

 محاسب لانونً 7772352721

 تجارة والتصاد إحسان تركً الحسٌن 3 11
ممابل مكتبة  -مول السوٌداء 

 محاسب لانونً 7777712237 373777 الرائد العربً

 تجارة والتصاد ولٌد سلمان طلب  2 17
ساحة السٌر بناء   –السوٌداء 

 محاسب لانونً 7727272273 323312 عزلول

 تجارة والتصاد صالح سٌطان النبوانً 1 13
ساحة السٌر بناء   –السوٌداء 

 محاسب لانونً 7725717512 323312 عزلول

 لانونًمحاسب  7722123115 323227 السوق المركزي  –السوٌداء  تجارة والتصاد فؤاد هزاع بوز  7 15

 محاسب لانونً 7711377753 323177 مجمع المغتربٌن  –السوٌداء  تجارة والتصاد لطفً ٌحٌى الحناوي 3 12

ى

ىظـــومىجنــائوـــخـبـــرةىرلـ
ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهــــرقىكنـــوانىالدــرنىالذــــهادةىىيــــالثــمىالثـــاالدالرقمىالرقمى



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى/ل(2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021 جداولىرــامى

 2022 لطـــامىداءىــووـــــالدـظىــيىردلوــــمـاءىالخبــراءىفـــأدىىىىىىىىىىى

 22من  22الصفحة 
 

ىوالــــجىيــــأرضىالخاصىالطام

 عفٌف علً الحلبً  1 17

شــهادة اتبــاع دورة فً 
المضاهاة ومطابمة 

البصمات والخطــوط 
 والمســتندات 

 علوم جنائٌة 7711371372 335577 المجدل  –السوٌداء 

 

 م  2022/  7/  4 المــوافـــقىهـــىىىى  2442/ 22/ 24 فيدمذــــقىىىىىىىىىىى

 

 وزوــــــرىالطــــــدلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىمكتبىالخبـراتىالقضائوـظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىــــــيىالقـــاضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقــاضــــيىالمدتذارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 أحمـــدىالدــــودىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمــــارىبــــاللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  2الصفحة 
 

 

ػظـــــارغــــرقخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــــرظػاضذــــهادةػػيــــالثــمػاضثــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــــرش
ػاتـــالحظـــاضط ػوالـــــجػيــــأرض

 عمارية 8922993990  كوم محيرس مدرسة المساحة دمحم عبد هللا الدعاس 2 2

 عمارية 89229499900  جيا مدرسة المساحة الدين حماده وليد سعد 2 2

 عمارية 8999990289  جيا مدرسة المساحة عبد الكريم فاضل البكر 3 3

 عمارية 8929492925  جيا مدرسة المساحة عاطف يوسف الدعاس 4 4

 عمارية 8901250943  دير ماكر مدرسة المساحة أحمد عبد الحميد الحمادة 5 5



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  2الصفحة 
 

 عمارية 89009180949  جيا مدرسة المساحة حمد الرزاق محمود األعبد  6 6

 عمارية 8933142093  خان أرنبة هندسة مدنية  أحمد شاكر حجازي  7 7

 عمارية 8934481441  جيا مدرسة المساحة أكرم سعد الدين اليونس  8 8

 عمارية 8921040825  جيا هندسة مدنية أحمد دمحم الدعاس 9 9

 عمارية 8992581002  نبع الصخر حموق علي المهاوش حسين 20 20

 عمارية 8991523888  مدينة البعث هندسة مدنية اسماعيل حسين كريم  22 22

 عمارية 8920989091  دير ماكر مدرسة المساحة عبد الغني دمحم زحالن  22 22

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  3الصفحة 
 

 

ػظػـــــزرارغخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــــرظػاضذــــهادةػػيــــالثــمػاضثــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــــرش
ػاتـــالحظـــاضط ػوالــــــجػيـــــأرض

 زراعية 8990800458  جيا هندسة زراعية حمد عباس عبد الرزاق األ 2 23

 زراعية 8933458599  مدينة البعث هندسة زراعية عمر محمود السيد  2 24

 زراعية 8944095348  حضر هندسة زراعية توفيك البصارسامي  3 25

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  4الصفحة 
 

ػاءػـــهربــــصخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــــرظػاضذــــهادةػػيــــالثــمػاضثــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــــرش
ػاتـــالحظـــاضط

ػوالــــجػيــــأرض
 كهرباء 8998139924  جيا كهرباء هندسة راغد لاسم الدعاس  2 26

 كهرباء 8955893510  حضر هندسة كهرباء فواز سليمان هادي 2 27

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  5الصفحة 
 

ػـظـــــومػجظــائغـــخـبـــرةػرض
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــــرظػاضذــــهادةػػيــــالثــمػاضثــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــــرش
ػاتـــالحظـــاضط ػوالــــجػيــــأرض

 علوم جنائية 8924832001  خان أرنبة ثانوية عالء زكي العالن  2 28

 علوم جنائية 8990111392  ثانوية سعسع أحمد عدنان العجلوني 2 29

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  6الصفحة 
 

ػكــاظغــــصـغـغرػوطـــــدخـبـــرةػ

اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدـــــرظػاضذــــهادةػػيــــالثــمػاضثــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــــرش
ػاتـــالحظـــاضط ػوالـــــجػيـــــأرض

 سير وميكانين 8900900224  خان أرنبة حموق رجب صالح شاهين 0 18

 سير وميكانين 8901455840  جيا هندسة ميكانين أحمد عبد الرزاق األحمد 1 10

 سير وميكانين 8933108084  خبب حموق جهاد فكتور الخوري 2 11

صناعية اختصاص ثانوية  طارق دمحم السعيد 3 12
 سير وميكانين 8922394999  خان أرنبة ميكانين

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)باضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021جداولػرــامػ

 2022امػـــضطػاضقظغطرةأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػ

 7من  7الصفحة 
 

ػظــــوزراسغــظػوطبــاحـــــطدخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاضخاص

ػصنــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــاضذػيــــالثــمػاضثــــاالد
ػفــــاتــــمػاضهـــــرش

ػاتـــالحظـــاضط
ػوالــــجػيـــــأرض

 مساحة وطبوغرافيا 8925800200  مدينة البعث هندسة طبوغرافيا دمحم عبد الكريم رحال 0 13

 

 

 م  2022/  7/  4 اضطــواســـقػعـــػػػػ  2442/ 22/ 24 سيدطذــــقػػػػ

 ػػػػػػػػػػػ

 

 وزغــــــرػاضطــــــدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػطصتبػاضخبـراتػاضقضائغـظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػاضقـــاضــــــيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضقــاضــــيػاضطدتذارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػأحطـــدػاضدــــغدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطــــارػبــــاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  2الصفحة 
 

 

ػػغظبــطخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاتــاضطالحظػفـــــمػاضهاتــــرشػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص ػوالـــجػيـــأرض

 طبٌب شرعً 3500243300  محرده - حماه بشريطب  فادي حنا االبراهٌم 2 2

 جراحة عامة 3522444292 4443420 مدٌر مشفى حماه الوطنً بشريطب  سلٌم أحمد خلوف 2 2

 جراحة عظمٌة 3522792540 4022244 المغٌلة -حماه  طب بشري مجد لسطون سلٌط 0 0

 جراحة عامة 3522744223 4445522 آذار 4 - حماه طب بشري فراس ابراهٌم الملكً 6 6

 عامة جراحة 3500202470 2402470 خطاب - حماه طب بشري رٌاض ظافر طواشً 5 5

 شرعً طبٌب  3554923095 2042044 الطبابة الشرعٌة  –حماه  طب بشري لٌس خالد خلوف 2 2

 طبٌب شرعً 3522279240 4909557 الطبابة الشرعٌة  - حماه بشريطب  محسن دمحم رشٌد الزبدي 7 7

 طبٌب شرعً 3500242232 2407234 الطبابة الشرعٌة -حماه  بشريطب  دمحم عمر العمر 4 8



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  2الصفحة 
 

 عظمٌة جراحة 3504404255 2923433 محردة - حماه طب بشري سالم شحود الرحال 5 9

 طب طورائ 3520490222 4023070 جنوب الملعب  - حماه طب بشري خالد دمحم الحكٌم 23 20

 

 

ػريــــبػبغطــطخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــــمػاضهاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػوالـــجػيــأرض

  3544993320 7949340 السمٌلبٌة -حماه  طب بٌطري عامر جرجس شمة 2 22

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  0الصفحة 
 

ػظــخـبـرةػعظددــــظػطـدظغ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــــمػاضهاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػوالــجػيــأرض

 تمٌٌم عماري 3577043220 4000049 مرابط -حماه  هندسة مدنٌة صالح دٌبو السما 2 24

 تمٌٌم عماري 3522970270 4445595 كرم الحورانً –حماه  هندسة مدنٌة عبد الرزاق عثمان حلفاوي 4 20

 تمٌٌم عماري 3522043225  حً البعث -حماه  هندسة مدنٌة تٌسٌر الصمصامصفوان دمحم  0 22

 مدنٌة 3522023259 4445222 شارع الجالء -حماه  هندسة مدنٌة عمار عبد الرحمن زمزوم 2 20

 تمٌم عماري 3504504323 4024422 مجرى الزٌادة -حماه  هندسة مدنٌة ابراهٌم عبد المعٌن زكار 0 27

 مدنٌة 3522022432 4022520 عٌن اللوزة -حماه  هندسة مدنٌة فٌصل الحبالجهاد  7 29



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  6الصفحة 
 

 تمٌٌم عماري 3559440402 9927420 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة رمضان حسن رمضان 9 24

 مدنٌة 3500494924 4972424 الشٌحة -حماه  هندسة مدنٌة أحمد حمادة رزوق 4 25

  ممابل جامع المحبة –حماه  مدنٌةهندسة  عبد الرحٌم شرٌف الحداد 5 43
3522020224 
3522020222 

 تمٌٌم عماري

 مدنٌة 3500097042 2902249 محردة -حماه  هندسة مدنٌة ولٌد صطام الدٌوب 23 22

عارف عبد المادر  22 22
 نصورمال

 مدنٌة 3500702270 4422430 شارع الجالء -حماه  هندسة مدنٌة

 مدنٌة 3500044759 2904422 محردة -حماه  مدنٌة هندسة فرٌد خلٌل الضاهر 24 20

 مدنٌة 3504025002 4045222 حً النصر –حماه  هندسة مدنٌة  دحام خالد العبد هللا  20 26

 مدنٌة 3522994400 4903420 حً البعث  –حماه  هندسة مدنٌة الحلبًنوري حسن  دمحم 22 25



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  5الصفحة 
 

22 20 
أسامة دمحم رٌاض البغدادي 

 البارزي
 مدنٌة 3522253554 4902377 دباغة -حماه  مدنٌةهندسة 

 مدنٌة 3552470270 4424202 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة وفاء دمحم الحمود 27 27

 تمٌٌم عماري 3522022500 4404000 بناء عبد البالً -حماه  هندسة مدنٌة رعد جوزٌف عطاهللا 29 28

 مدنٌة 3520559300 4909730 المحطة -حماه  هندسة مدنٌة عامر شومان المهواتً 24 29

 مدنٌة 3522432753 4029222 الشرٌعة  –حماه  هندسة مدنٌة رامه دمحم طارق الراعً 25 00

 مدنٌة 3522550035 4444024 الشرٌعة -حماه  هندسة مدنٌة محمود عادل الحافظ 43 02

 مدنٌة 3554000003 9003307 سلحب  –حماه  هندسة مدنٌة سمٌع أحمد صالح روبه 42 02

 تمٌٌم عماري 3500049559 4900534 دباغة -حماه  هندسة مدنٌة صفوان أحمد البنً 44 00



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  2الصفحة 
 

 مدنٌة 3504443922 4402905 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة أحمد علً المٌر أسعد 40 02

 مدنٌة 3522245404 2427745 كفر بهم  –حماه  هندسة مدنٌة الٌاس ٌوسف محفوض 42 00

 مدنٌة 3554074494 9797453 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة حلٌم كامل نصرا 40 07

 مدنٌة 3504424243 4445079 الشرٌعة  –حماه  هندسة مدنٌة دمحم أمٌن صبحً لندلجً 47 09

 مدنٌة 3500222099 4024305 جنوب الملعب –حماه  هندسة مدنٌة وحٌد محمود مغمومة 49 04

 مدنٌة 3509224330 4004530 ساحة العاصً –حماه  هندسة مدنٌة شٌخونًخالد عبد الغنً  44 05

 تمٌٌم عماري 3500792427 9922920 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة هشام محمود ضوا 45 23

 مدنٌة 3504445937 9929402 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة ابراهٌم سلٌمان فارس 03 22



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  7الصفحة 
 

 مدنٌة 3500000374 2902020 محردة -حماه  هندسة مدنٌة موسى أسعد سلٌم 02 24

 تمٌٌم عماري 3522920727 4903754 حً البعث -حماه  هندسة مدنٌة لاسم دمحم دٌب صخري 04 20

 تمٌٌم عماري 3504492245 2420440 كفربهم - حماه  هندسة مدنٌة حسان سلوم بولص 00 22

 مدنٌة 3529052922 4447720 المدٌنة -حماه  هندسة مدنٌة عفاف بهٌج باخوس 02 20

 تمٌٌم عماري 3522505245 4443524 ساحة العاصً –حماه  هندسة مدنٌة معتز فردوس العلوانً 00 27

 هندسة مدنٌة أدٌب دمحم الماسم 07 29
ضاحٌة أبً  –حماه 

 الفداء
 مدنٌة 3577502402 4027203

 مدنٌة 3502042724 9920994 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة فائك محمود زعبً 09 24

 مدنٌة 3504000773 4423073 دوار العجزة –حماه  هندسة مدنٌة هٌثم حسن الصمودي 04 25



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  8الصفحة 
 

 مدنٌة 3504424025 4423527 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة  حسٌن سلٌمان عٌاش  09 50

 مدنٌة 3522340909 4000030 دباغة -حماه  هندسة مدنٌة نضال دمحم نجم المصري 60 52

 مدنٌة 3500344223 4445252 السلمٌة –حماه  هندسة مدنٌة دمحم عبد هللا السٌد 62 52

 مدنٌة 3544244595 4420002 السلمٌة -حماه   هندسة مدنٌة ممداد عطٌة علً 62 50

 مدنٌة 3500040724 4422257 السلمٌة  -حماه  هندسة مدنٌة عصام حسن دروٌش 60 56

 مدنٌة 3554052052 4427370 كرم الحورانً  -حماه  هندسة مدنٌة نهى سالم أبو العٌون 66 55

 تمٌٌم عماري 3500027200 4423930 الشرٌعة  -حماه  هندسة مدنٌة ماهر محمود الدبٌن 65 52

 مدنٌة 3500022250 4422427 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة دمحم مصطفى سٌفو 62 57



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  9الصفحة 
 

 مدنٌة 3555000405  طٌبة االمام –حماه  هندسة مدنٌة   عبد العزٌز احأحمدتًعبد هللا 29 04

 مدنٌة 3504720204 4404477 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة فادٌا رسمً أحمد 24 05

 مدنٌة 3504207555 9770345 السمٌلبٌة -حماه  هندسة مدنٌة نعٌم عٌسى جرجس 25 73

 مدنٌة 3507027430 4905452 احأندلس -حماه  هندسة مدنٌة عبٌر دمحم ثلج 03 72

 مدنٌة 3504220422 4004025 أبً الفداء ش/ –حماه  هندسة مدنٌة أحمد دمحم النحال 02 74

 مدنٌة 3505403744 4002300 الشرٌعة -حماه  هندسة مدنٌة لٌنا دمحم أسعد درٌعً 04 70

 مدنٌة 3502240790 4043052 الشٌخ عنبر –حماه  هندسة مدنٌة  بانة رضوان الحزوانً  00 72

 مدنٌة 3577359203 4003247 الشرٌعة -حماه  هندسة مدنٌة فاطمة محمود غازي 02 70



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  20الصفحة 
 

 مدنٌة 3502702000 4977909 حً البعث -حماه   هندسة مدنٌة عمار مصطفى العبد الرزاق 00 77

 مدنٌة 3504202072 7990549 السمٌلبٌة -حماه  هندسة مدنٌة منهل ناٌف أبو سعد 07 79

 مدنٌة 3504402344  مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة هانً عبد الكرٌم جرجس 09 74

 مدنٌة 3500490243 2905440 محردة -حماه   هندسة مدنٌة عزٌز حبٌب الحج 04 75

 مدنٌة 3504000947 4422427 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة خزامه حسٌن زٌنو 05 93

 مدنٌة 3500074020 4025543 الحً الرٌاضً  –حماه  هندسة مدنٌة دمحم نواف المواس 73 92

 مدنٌة 3522594444 4020043 الفداء ضاحٌة أبً –حماه  هندسة مدنٌة دمحم البٌروتً سامر 72 94

 مدنٌة 3500574203 4427727 شرلٌة السلمٌة –حماه  هندسة مدنٌة حنان حسٌن ٌحٌى 74 90



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  22الصفحة 
 

 مدنٌة 3544723004 4403754 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة فٌروز سلٌم شهاب 20 76

 مدنٌة 3555207074 4409750 السلمٌة -حماه  هندسة مدنٌة بروٌنا مصطفى الزرزوري 26 75

 مدنٌة 3500754204 9924222 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة منذر خلٌفه شحادة 25 72

 مدنٌة 3504452905 9225933 مصٌاف -حماه  هندسة مدنٌة حسٌن علً خلٌفة 22 77

 مدنٌة 3522745954 4202394 طرٌك حلب –حماه  هندسة مدنٌة هٌثم أحمد المصطفى العٌسى 27 78

 تمٌٌم عماري 3523934933 4020535 جنوب الملعب –حماه  هندسة مدنٌة دمحم مفلح عبد الكرٌم عاجولة 28 79

 تمٌٌم عماري 3500029427 7990002 السمٌلبٌة   -حماه   هندسة مدنٌة مالن عبد الحمٌد صالح المرٌعبً 29 80

 مدنٌة 3500057050 2040344 علمٌنشارع ال –حماه  هندسة مدنٌة هٌثم عادل خالد  70 82

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  22الصفحة 
 

ػظـــارغـــظػطططــــعظددخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــــمػاضهاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػوالـــجػيــأرض

 عمارة 3550740922 7949704 السمٌلبٌة -حماه  هندسة عمارة رشا أدٌب سعٌد 2 82

 عمارة 3552344244 4792755 بارودٌة -حماه  هندسة عمارة عبٌر عبد الرزاق حموٌة 4 80

 الهندسة والمساجد 3529049422 4993279 حً البعث  – حماه هندسة عمارة عبد اللطٌف دمحم فتوح 0 86

 عمارة 3500573922 4900044 حً البعث –حماه  هندسة عمارة خلدون نضال كاسوحة 2 85

 عمارة 3522743922 4423242 السلمٌة - حماه عمارةهندسة  دمحم عابدٌن هخدٌج 0 82

 عمارة 3522000424 4424050 المدٌنة  – حماه هندسة عمارة عامر عٌسى الصاٌغ 7 87

 عمارة 3552243507 9924402 مصٌاف - حماه هندسة عمارة عبد الكرٌم دمحم اسماعٌل 9 88



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  20الصفحة 
 

 عمارة 3522220544 4220233 ساحة العاصً  – حماه هندسة عمارة عمر كعٌد كعٌد 4 89

 عمارة 3500045545 4400222 السلمٌة  - حماه هندسة عمارة شرٌف حسٌن شعرانً 5 90

 عمارة 3504943942  السلمٌة – حماه عمارةهندسة  الخطٌبنجوى سلٌمان  23 92

 عمارة 3500400594 4422054 السلمٌة -  حماه عمارةهندسة  رعد تمٌم عباس 22 92

 عمارة 3554242302 9933495 مصٌاف -حماه  هندسة عمارة دارٌن أحمد صمور 24 90

 عمارة 3523430275 4400200 السلمٌة - حماه هندسة عمارة جٌالن اسماعٌل خضور 20 96

 عمارة 3579230794 4400073 السلمٌة - حماه عمارةهندسة  غزل خضر رزوق 22 95

 عمارة 3579054720 4447452 الشرٌعة -حماه  هندسة عمارة دانٌا دمحم طالل لصاص 20 92

 عماري + آثارتمٌٌم  3550709070 4020047 حً الباشورة – حماه هندسة عمارة حازم صبحً جركس 27 97

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  26الصفحة 
 

ػطغصاظغكعظددــــظػػخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــرظوانػاضدػهادةػـــاضذػيـــمػاضثالثـــاالدػاضخاص

ػفـــرشمػاضهات
ػاضطالحظات

ػوالــجػيــأرض

 تصمٌم وإنتاج 3544752444 4020403 حً البعث –حماه  هندسة مٌكانٌن فراس محمود لاسم آغا 2 98

 تصمٌم وإنتاج 3504043424 4993047 حً النصر –حماه  هندسة مٌكانٌن دمحم محمود المبٌض 4 99

 إنتاج 3577099244 4427203 كرم الحورانً –حماه  هندسة مٌكانٌن خالد دمحم التالوي 0 200

 لوى مٌكانٌن 3577220337 4043440 غرب المشتل –حماه  هندسة مٌكانٌن رنا عمر الرزق 2 202

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  25الصفحة 
 

ػظـــائغـــهربــــعظددــــظػصػخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػوانػاضدصنــرظػهادةػــــاضذػمػاضثالثيـــاالدػاضخاص

ػفــــرشمػاضهات
ػاضطالحظات ػوالــجػيــأرض

 طالة 3577395572 4043370 جنوب الملعب -حماه  هندسة كهربائٌة أكرم أدٌب زكٌه 2 202

 صٌانة أجهزة اتصاالت 3504794295 9007459 سلحب  –حماه  هندسة كهربائٌة الناصوريطارق دمحم  2 200

 لدرة 3522003373 4902224 البرناوي  –حماه  هندسة كهربائٌة عبد الباسط عبد الرحمن السٌد دمحم 0 206

 الكترونٌةهندسة  3500943203 4422077 السلمٌة  –حماه  هندسة كهربائٌة ن سٌفوٌأٌمن حس 6 205

 نظم المدرة االلكترونٌة 3500540495 4777434 شارع الثالثٌن –حماه  هندسة كهربائٌة دمحم علً الحمرا 5 202

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  22الصفحة 
 

 

ػصـــغطغائغــظػظـــعظددػخـبـــرة
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــــمػاضهاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػوالـــــجػيـــــأرض

 كٌمٌائٌة 3507444942 4902335 حً البعث –حماه  صٌدلة  نهاوند راغب الحلبٌة 2 239

 كٌمٌائٌة 3500409304 4447449 سلمٌة غربٌة  -حماه  هندسة كٌمٌائٌة رجب طه نعوف 4 234

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  27الصفحة 
 

ػعظددــــظػزرارغـــظخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاضخاص

ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالد
ػفـــــمػاضهاتــــرش

ػاتــاضطالحظ ػجوالػأرضي

 زراعٌة 3555207034 4422420 السلمٌة -حماه  هندسة زراعٌة ٌونس علً دٌب 2 235

 زراعٌة 3544444234 7993949 السمٌلبٌة -حماه  هندسة زراعٌة منٌر مصطفى شحود 4 223

 زراعٌة 3577000220 4027202 البٌاض -حماه  هندسة زراعٌة غازي دمحم المصول 0 222

 زراعٌة 3522042454 4909230 جنوب الثكنة -حماه  هندسة زراعٌة ٌحٌى عبد المادر طالب 2 224

 زراعٌة 3522549400 4900500 التعاونٌة - حماه هندسة زراعٌة دمحم أنور عبدالكرٌم الكالس 0 220

 زراعٌة 3500227295 44223249 جراجمة -حماه  هندسة زراعٌة محمود عارف وحود 7 222



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  28الصفحة 
 

 زراعٌة 3555759592 4422407 السلمٌة -حماه   هندسة زراعٌة نزار ابراهٌم عٌسى 9 220

 زراعٌة 3522552340 9557220 مصٌاف -حماه  هندسة زراعٌة حامد محمود معروف 4 227

 زراعٌة 3544904042 9004424 سلحب -حماه  هندسة زراعٌة فهد علً إدرٌس 5 229

 زراعٌة 3500422794 7994790 السمٌلبٌة -حماه  هندسة زراعٌة فادي عادل سلوم 23 224

 

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  29الصفحة 
 

ػرػإرثــــاتػوحصــــضػوترصــــسرائخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاضخاص

ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالد
ػفـــــمػاضهاتــــرش

ػاتــاضطالحظ ػجوالػأرضي

 حصر إرث 3522990544 4423424 المصر العدلً –حماه  شهادة خبرة -إعدادٌة  كمال راتب الطٌر 2 225

 حصر إرث 3507740377 4402502 المصر العدلً –حماه  ثانوٌة نبٌل علً الحسن 4 243

 حصر إرث 3504050500  بسلح -حماه  حموق هبة أحمد أمون  0 242

 حصر إرث 3500034450 7993249 السمٌلبٌة -حماه  حموق مصطفى علً المطلبً 2 244

 حصر إرث 3504457074 7947429 بسلح  -حماه  حموق فاطمة علً شحود 0 240

 حصر إرث 3529439440 4772222 المصور -حماه  معهد هندسً عزام نوري جنٌد 7 242



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  20الصفحة 
 

 حصر إرث 3550735204 4427005 السلمٌة - حماه  ثانوٌة مصطفى علً لاسم 9 240

 حصر إرث 3577050009 4225342 السلمٌة  -حماه  حموق حسن عبد الكرٌم العلً 4 247

 حصر إرث 3504022003 4223074 طرٌك حلب -حماه   حموق عبدالرزاق دمحم صالح طنٌش 5 249

 حصر إرث 3522024544 4423053 حً الجالء –حماه  حموق طٌار أٌمن ٌوسف 23 244

 حموق محمود ابراهٌم خلٌل 22 245
مصٌاف جانب   –حماه 

 حصر إرث 3555702447 9927242 المصر العدلً

 حصر إرث 3502907000 4774007 لمحانة -حماه  حموق وسٌم عبدالرزاق عبدالمادر 24 203

 حصر إرث 3504352027 4402044 السلمٌة -حماه  حموق الخطٌبعاصف علً  20 202

 ثانوٌة عدنان نافذ حٌدر 22 204
مصٌاف جانب   –حماه 

 حصر إرث 3552432003 9924703 ر العدلًصالم

 حصر إرث 3522022990  كرم الحورانً –حماه  معهد شرعً عزام خالد السخٌطة 20 200



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  22الصفحة 
 

 حموق حسن خضر الجزار 27 206
 حصر إرث 3500593372 2224202 كفر عمٌم   –حماه 

 حصر إرث 3500504544 9443040 مصٌاف عنبورة –حماه  حموق علً حامد جمول 29 205

 حصر إرث 3500007900 4772273 المصور -حماه  حموق أحمد عبد الكرٌم طومان 24 202

  السلمٌة -حماه  حموق ٌراع ناٌف زٌدان 25 207
3554474494 
 حصر إرث 3524524739

 حصر إرث 3500235509 7947922 الغاب  -حماه  حموق أٌمن توفٌك المٌهوب 43 208

 حصر إرث 3577990943  جبرٌن  -حماه  شرٌعة حسام خالد السخٌطة 42 209

 حصر إرث 3552200397 7990249 السمٌلبٌة -حماه  حموق مٌادة ابراهٌم دالل 44 260

 حصر إرث 3500920292 7944702 السمٌلبٌة -حماه  حموق بشرى عوض الحسٌن 40 262

 حصر إرث 3500457220  صوران -حماه  حموق سامر دمحم جمعه الحسن 42 262



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  22الصفحة 
 

 حصر إرث 3500903424  الطٌبة  - حماه حموق رفٌك حافظ عبد الرحمن 25 260

 إرث حصر 3505922444 4009342 نزلة المصر العدلً  -حماه  حموق لاسمٌاسر دمحم  22 266

 حصر إرث 3509750250 9924703 مصٌاف -حماه   حموق لصً عدنان الشٌخ حٌدر 27 265

 حصر إرث 3544500404 9923399 مصٌاف -حماه  حموق اسماعٌل دمحم الشٌخ علً 28 262

 حصر إرث 3579477420 9923394 مصٌاف -حماه  حموق خطٌبالحٌدر أحمد  29 267

 حصر إرث 3504020025 9272304 مصٌاف دٌر شمٌل –حماه  حموق خطٌبالحٌدر أحمد  00 268

 حصر إرث 3504222305 2903323 محردة -حماه  حموق رٌمون ابراهٌم رحال 02 269

 حصر إرث 3500045530 4920392 معردفتٌن -حماه  حموق خالد حمود العوٌر 02 250

 حصر إرث 3522925729 4442900 مجمع احأمٌر –حماه  حموق أحمد دمحم حمشو  00 252



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  20الصفحة 
 

 حصر إرث 3500990077 9922022 مصٌاف -حماه  حموق توفٌك علً عٌسى 06 252

 حصر إرث 3500327999 4409202 السلمٌة الشمالٌة –حماه  حموق ةٌاسر شاهٌن عطف 05 250

 حصر إرث 3500445207 9929490 مصٌاف -حماه  حموق دعد دمحم دمحم 02 256

 حصر إرث 3544007250 2297494 تل سكٌن الساروت –حماه  حموق عمران علً عبد الهادي 07 255

 حموق أٌمن خضر عباس 08 252
مصٌاف             -حماه 
 حصر إرث 3544352205  المصر العدلًممابل 

 حصر إرث 3522074044  صوران -حماه  حموق عبدالحلٌم مصطفى السعود 09 257

 حصر إرث 3503205509  صوران -حماه  حموق علٌويالخلٌل سلٌم  60 258

 حصر إرث 3502525735  معرشحور -حماه  حموق غازي سلٌم الشمالً 62 259

 حصر إرث 3555322425 9002003 سلحب -حماه  ثانوٌة حسن ابراهٌم ناصوري 62 220



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  26الصفحة 
 

 حصر إرث 3577333450 9922033 مصٌاف -حماه  حموق مها سلٌمان ٌونس 60 222

 حصر إرث 3520794405 4209495 احأربعٌن -حماه  حموق عبد اللطٌف حموٌةطلحة  66 222

 حصر إرث 3500037745 7743220 محردة -حماه  حموق سمٌر سعدو عبود 65 220

 حصر إرث 3552427025 4042990 حماه ضاحٌة أبً الفداء ثانوٌة المعتصم باهلل حسٌن لصاب 62 226

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  25الصفحة 
 

ػـاظغــكــطغصػدــــــغرػوخـبـــرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــــمػاضهاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػوالـــجػيــأرض

 سٌر ومٌكانٌن 3522990544 4423424 المصر العدلً –حماه  شهادة خبرة -إعدادٌة  كمال راتب الطٌر 2 225

 سٌر ومٌكانٌن 3579209230 4403292 المصر العدلً –حماه  ثانوٌة خالد الجاسم الموسىحسٌن  2 222

 سٌر ومٌكانٌن 3500242572 4022544 المصر العدلً –حماه  ثانوٌة دمحم خٌر لطنة 0 227

 سٌر ومٌكانٌن 3500230435 2204297 طٌبة االمام  - حماه ثانوٌة ابراهٌم أحمد الصغٌر 6 228

 سٌر ومٌكانٌن 3500022409 4902503 ندلساحأ - حماه دبلوم مٌكانٌن دمحم لاسم حمشو 5 229

 سٌر ومٌكانٌن 3504422525 4449005 السلمٌة - حماه شهادة حرفٌة اسماعٌل علً فوزي 2 270

 سٌر ومٌكانٌن 3544704323 4770925 المصور  - حماه  دمحم ماجد دمحم طالب حاج لطوف 7 272

 سٌر ومٌكانٌن 3522047457 4042232 غرب المشتل –حماه   شفٌك شكريعامر  8 272



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  22الصفحة 
 

 سٌر ومٌكانٌن 3522547053  جنوب الملعب - حماه حموق دمحم حسٌن لدور 9 270

 سٌر ومٌكانٌن 3552904004  المحروسة -حماه  تعلٌم أساسً مخلص أحمد الساٌس 20 276

 سٌر ومٌكانٌن 3544470225 2544994 حربنفسه - حماه حموق علً ٌونس المرعً 22 275

 سٌر ومٌكانٌن 3555245270 9920470 مصٌاف -حماه  حموق حسٌن توفٌك دروٌش 22 272

 سٌر ومٌكانٌن 3504339730 9924990 مصٌاف - حماه حموق فراس ٌوسف عمران 20 277

 سٌر ومٌكانٌن 3522042905 4900500 التعاونٌة - حماه دبلوم معهد صناعً عبد الكرٌم أحمد الكالس 26 278

 سٌر ومٌكانٌن 3574703352 2027222 بٌرٌن-حماه   ٌونس مرهج حٌدر 25 279

 سٌر ومٌكانٌن 3544504907 4902300 حً البعث - حماه  هندسة مٌكانٌن عماد دمحم حداد  22 280

 ومٌكانٌنسٌر  3525020474 4020443 المصر العدلً -حماه  حموق  شمعبد هللا خالد كرٌ 27 282

 سٌر ومٌكانٌن 3544449572 9927430 مصٌاف -حماه  حموق  أحمد الصطوف خلف 28 282

 سٌر ومٌكانٌن 3552202244 944940 مصٌاف -حماه  حموق سلطان عبد الرزاق درغام 29 280



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  27الصفحة 
 

 سٌر ومٌكانٌن 3522444722 9440097 دٌر ماما  – حماه   دمحم عٌسى راعً 20 286

 سٌر ومٌكانٌن 3557273424  حً الحوارنة – حماه حموق زمزوممرهف موفك  22 285

 سٌر ومٌكانٌن 3500229770 4440503 السلمٌة -حماه  معهد نفطً علً حسٌن الحلو 44 247

 سٌر ومٌكانٌن 3555207405 7945379 السمٌلبٌة - حماه حموق صبوح أحمدلفت أ 40 249

 سٌر ومٌكانٌن 3502749092 7990700 الغاب -حماه  حموق  تهامة بدٌع مغٌرونً 42 244

 سٌر ومٌكانٌن 3500205225 4240534 احأربعٌن -حماه  ثانوٌة عمار سامً احأشمر 40 245

 سٌر ومٌكانٌن 3544352594 2907750 محردة - حماه حموق عزام حسن االبراهٌم 47 253

 ومٌكانٌنسٌر  3544352205  مصٌاف -حماه  حموق أٌمن خضر عباس 49 252

 سٌر ومٌكانٌن 3504494445  المصر العدلً –حماه   عدنان صالح أوزون 44 254

 سٌر ومٌكانٌن 3500795020  المصر العدلً –حماه  حموق حسام علً الدالً 45 250

 

 

ػوطبوزراسغاػظــاحــــــخـبـــرةػطد
ػاتــاضطالحظػفـــــمػاضهاتــــرشػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالداضرشمػاضرشمػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  28الصفحة 
 

ػجوالػأرضيػاضخاصػاضطام

 مساحة 3522203590 4044395 ساحة العاصً –حماه  معهد مساحة عبد المنعم دمحم دٌب ملح 2 252

 مساحة 3500234444 2923474 محردة -حماه   هندسة مساحة محمود خالد الربٌد 4 250

 مساحة 3509020205 9443327 مصٌاف -حماه  معهد مساحة أورنس حامد جمول 0 257

 مساحة 3525494440 4424443 مجرى الزٌادة –حماه  هندسة مساحة بسام محمود الصمودي 2 259

 مساحة 3500250025 2900729 محردة  -حماه  هندسة مساحة  رٌمون ٌوسف نجار 0 254

 مساحة 3502203205 7747277 السمٌلبٌة -حماه  مدرسة المساحة مدٌن حسٌن احأحمد  7 255

 مساحة 3577445002 4209575 الحاضر -حماه  مساعد مجاز دمحم أٌمن زكٌة 9 433

 مساحة 3544903954 9422242 مصٌاف -حماه  معهد مرالبٌن علً صمر سلمان 4 432



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  29الصفحة 
 

 مساحة 3503742450 9443009 مصٌاف -حماه  معهد مساحة منٌر عباس عباس 5 434

 مساحة 3529045909 7944242 الغاب -حماه  هندسة طبوغرافٌا عصام أحمد العبد هللا 23 430

 مساحة 3500450774 7993945 السمٌلبٌة -حماه  معهد مساحة جورج بطرس مكشكش 22 432

 مساحة 3500040002 4044544 الصابونٌة -حماه  مدرسة المساحة زٌاد دمحم المصري 24 430

 مساحة 3542007000 4420243 السلمٌة -حماه  معهد مساحة صخر علً حٌدر 20 437

 مساحة 3544404397 4404202 السلمٌة -حماه  معهد مساحة دمحم رسالن مرة 22 439

 مساحة 3542044975 4424422 السلمٌة -حماه  هندسة مساحة عزام علً ناصر 20 434

 مساحة 3577434322 4040203 الصابونٌة -حماه  مدرسة المساحة دمحم عبد الرزاق المصاب 27 435



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  00الصفحة 
 

 مساحة 3544900903 9070224 مصٌاف -حماه  هندسة مساحة معروف شحود شحود 29 423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ

ػتطبغقػوادــــتصتابػخـبـــرة



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  02الصفحة 
 

اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالدػاضخاص

ػفـــــمػاضهاتــــرش
ػاتــاضطالحظ ػوالــجػيــأرض

 تطبٌك واستكتاب 3555057230 4272954 السلمٌة - حماه إعدادٌة حواطاسماعٌل ال ناصر 2 222

 تطبٌك واستكتاب 3500434242 2049209 البٌة - حماه ثانوٌة رٌاض صبحً حنا 2 222

 تطبٌك واستكتاب 3577022443 4902022 الشٌحة  - حماه إعدادٌة البوشزٌاد ممدوح الحالق  0 220

 تطبٌك واستكتاب 3500930702 2243274 تٌزٌن - حماه إعدادٌة أحمد عمر حسٌن 2 226

 تطبٌك واستكتاب 3500232500 2442033 معر شحور - حماه إعدادٌة دمحم محً الدٌن جوخدار 0 225

 تطبٌك واستكتاب 3500209247 4292244 السلمٌة -حماه  إعدادٌة حسن شرٌف صطوف 7 222

 تطبٌك واستكتاب 3500242993  مجرى الزٌادة  -حماه  ثانوٌة هشام طرفً العلً 9 227

 تطبٌك واستكتاب 3504344242 4943540 السلمٌة -حماه  ثانوٌة وسٌم فرٌد شاهٌن 4 424

 تطبٌك واستكتاب 3500535550  مجرى الزٌادة  -حماه  ثانوٌة دمحم نضال الدمحم الجاسم 5 425



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  02الصفحة 
 

3559472434 

  مجرى الزٌادة  -حماه  إعدادٌة نبهان أحمد سالم  23 443
3500905544 
 تطبٌك واستكتاب 3577705442

 تطبٌك واستكتاب 3500920292 7944702 لبٌةٌالسم -حماه  حموق بشرى عوض الحسٌن 22 442

 واستكتابتطبٌك  3500009474 9937203 مصٌاف -حماه  حموق أنور حمٌد ابراهٌم 24 444

 تطبٌك واستكتاب 3500034400  مصٌاف -حماه  حموق ٌونس سلٌمان ناصٌف 20 440

 

ػ
ػ
ػ
ػ
ػــبظــطحــاداضخـبـــرةػ

ػاتــاضطالحظػفـــــمػاضهاتــــرشػصنـــــوانػاضدـــــرظػهادةػــــــاضذػيــــمػاضثالثــــاالداضرشمػاضرشمػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  00الصفحة 
 

ػوالــــجػيــــأرضػاضخاصػاضطام

 محاسبة 3577759240  المصر العدلً –حماه  محاسبة وتموٌل فدوى ماجد منٌنة 2 226

 محاسب لانونً وشركات 3522440033 4444030 شارع ابن الرشد -حماه  إجازة فً االلتصاد درٌسإعبد اللطٌف خالد  2 225

 محاسب لانونً وشركات 3500034250 4027433 مرابط  - حماه إجازة فً االلتصاد أحمد توفٌك غزي هأسام 0 222

 محاسبة 3522037224 4442349 صابونٌة -حماه  معهد تجاري صباح نعسان مراد 6 227

 تموٌل و مصارف 3552275290 4973470 الرلٌطة  - حماه إجازة فً االلتصاد أصالة سالمة سالمة 5 228

 محاسب لانونً 3577224427 2403235 خطاب - حماه إجازة فً االلتصاد خالد أسعد الماسم 2 229

 محاسب لانونً 3504037025 2420400 كفربهم - حماه إجازة فً االلتصاد كوان همطانٌوس عطٌ 7 200

 محاسب لانونً 3544450324 9923724 مصٌاف -حماه  إجازة فً االلتصاد رٌما فاروق الحمصً 8 202



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

 2022 ضطـــامػحطاهػأدـطـاءػاضخبــراءػسيػردضغــظػػػػػػػػػػػػ

 06من  06الصفحة 
 

 محاسبة 3500944520 9932005 مصٌاف -حماه  إجازة فً االلتصاد ابراهٌم حٌدر عزو 9 202

 محاسب لانونً 3500440049 7992947 السمٌلبٌة -حماه  إجازة فً االلتصاد جورج متى النسب 20 200

 محاسب لانونً 3522479453 4029732 شارع العلمٌن  -حماه  إجازة فً االلتصاد بسام محسن باغوض 22 206

ػ
 م  2022/  2/  00 اضطــواســـقػعـــػػػػ  2662/ 22/ 20 سيدطذــــقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وزغــــــرػاضطــــــدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػطصتبػاضخبـراتػاضقضائغـظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػاضقـــاضــــــيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضقــاضــــيػاضطدتذارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أحطـــدػاضدــــغدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطــــارػبــــاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  2الصفحة 
 

 

ػطبغظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 عكرمة  - حمص طب بشري ناصر دمحم العبدهللا 2 1
093341463

2 
 جراحة عامة 5133312

 ضاحٌة الولٌد  – حمص طب بشري منذر حسن سلٌمان 2 5
093750282

3 
 جراحة عامة 

 وادي الذهب –حمص  طب بشري دمحم أحمد عباس 3 3
1033522211 
1003351533 

 داخلٌة -أطفال  

 فٌروزة  - حمص طب بشري مجحم مطانس النكود 4 3
098814564

2 
 عصبٌة 

عامة جراحة  1023561332 فٌروزة   – حمص طب بشري مطانس الٌان عبد النور 5 2  

 تلكلخ - حمص طب بشري لؤي علً المرعً 6 5
096471244

 جراحة عامة  4



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  2الصفحة 
 

 كفرام - حمص طب بشري بسام بهٌج موسى 7 6
093239165

5 
 طب عام 

 جراحة عامة  1002106115 االنشاءات -حمص  طب بشري أحمد دمحم الحاٌن  8 8

 للبٌة داخلٌة  1033612233 االنشاءات -حمص  طب بشري حسان ٌحٌى الخواجة 9 0

 عكرمة -حمص  طب بشري سمٌح محمود عودة 20 11
094425138

1 
 طب شرعً 

 حً الزهراء – حمص طب بشري دمحم عٌسى الشاهٌن 22 11
093387373

1 
 طب شرعً 

 الحمٌدٌة - حمص طب بشري جورج منٌر صلٌبً 22 15
094458265

0 
 طب شرعً 

 شارع العشاق  – حمص طب بشري أٌمن محرز المحرز 23 13
095529495

4 
 ٌةجراحة عظم 

 طب بشري دمحم أحمد وهبً 24 13
مساكن  دوار  - حمص

 الشرطة
093366581

3 
 جراحة عظمٌة 

 طب بشري لٌنا رشٌد علً 25 12
مساكن دوار  -حمص 

 الشرطة

099462649
5 

 نسائٌة وتولٌد 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  3الصفحة 
 

 عكرمة الجدٌدة – حمص طب بشري عطا هللا محمود عباس 26 15
094420037

6 
 طب شرعً 

 اإلنشاءات - حمص طب بشري عبدالهادي الصوفً 27 16
094429887

7 
 للبٌة داخلٌة 

 شٌن - حمص طب بشري عز الدٌن محمود الشمالً 28 18
094475299

9 
 طب شرعً 7751500

 المساكن الغربٌة - حمص طب بشري دمحم أحمد طالس 29 10
093330041

1 
 طب شرعً 

 وادي الذهب –حمص  طب بشري الدمحم بسام ٌونس 20 51
094441597

4 
 طب شرعً 

 الحواش -تلكلخ  – حمص طب بشري ابراهٌم رزق الدٌوب 22 51
098880598

 طب شرعً  2

 الحمٌدٌة - حمص طب بشري إٌلً فاروق عازار 22 55
093362222

4 
 جراحة عامة 

 المحطة - حمص طب بشري لبٌر عبد المسٌحأ 23 53
098879700

0 
 طب أسنان 

 كرم اللوز  - حمص طب بشري طراف محسن خضر 24 53
096869538

 جراحة عامة  9



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  4الصفحة 
 

 جراحة عامة  1033501565 طرٌك الشام –حمص  طب بشري  فراس عبد الناصر الهالل 25 52

 شارع االهرام  - حمص طب بشري ناصر سعٌد ادرٌس 26 55
094452394

8 
 جراحة عامة 

 الوعر - حمص بشريطب  فهد صالح عكله 27 56
094426735

9 
 عظمٌةجراحة  

 تلدو -حمص  طب بشري خلٌل  أحمد الخلٌل 28 58
093241591

1 
 جراحة عامة 

 

 

 

ػطـــبػبغطــــريخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوالػ

 عدنان شعبان الخلوف 2 29
متوسط للطب الالمعهد 

 البٌطري
 ارٌنت -حمص 

1003555302 
1088335505 

 دواجن -بٌطرة  

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  5الصفحة 
 

ػططضوطــــاتغـــظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 كرم اللوز - حمص هندسة  معلوماتٌة    دمحم سلٌمان الحسن   2 30
094454411

2 
 معلوماتٌة 

 النزهة  -حمص  هندسة معلوماتٌة   الرا  دٌمتري لربه  2 32
099922501

4 
 معلوماتٌة 2168057

 معلوماتٌة  1005613531 الجوٌةدوار   –حمص  هندسة  معلوماتٌة    هٌلٌن أٌمن سلٌمان 3 32

 األرمن -حمص  هندسة  معلوماتٌة   ن العبدهللا ٌحس سها  4 33
099365866

8 
 معلوماتٌة 

 لمحطةا – حمص هندسة معلوماتٌة   دمحم حسان ماجد النجار   5 34
094442303

2 
 معلوماتٌة 

 معلوماتٌة 5510352 1038586218 الزهراء -حمص  هندسة معلوماتٌة   لتٌبة علً عباس 6 35

 ثانوٌة  غطاس حنا دٌوب   7 36
طرٌك  –حمص 

 طرابلس
094434356

9 
 معلوماتٌة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  6الصفحة 
 

 غربٌةلمساكن ال -حمص  ثانوٌة   والء دمحم ناصر   8 37
093387212

2 
 معلوماتٌة 

 

ػظــــربائغــــهـصػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاتـــاضطالحظػفــــاتــــمػاضهـــرشػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص ػأرضــيػجــوالػ

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة كهرباء دمر حسن العلً 2 38

093362800
2 

094934350
0 

طالة - كهرباء 2762019  

 العدوٌة  -حمص  هندسة كهرباء الٌاس سمعان غانم 2 39
093326472

طالة - كهرباء 2116628 5  

098893340 لطٌنة - حمص  هندسة كهرباء مٌالد حبٌب  شلٌل 3 40
طالة - كهرباء  1  

 مرمرٌتا -حمص  هندسة كهرباء حسان كاسر فاضل 4 42
093398608

طالة - كهرباء  6  

  كهرباء  1033321331 الحواش -حمص  هندسة كهرباء زٌاد الٌاس عثمان 5 42

 إلكترون  1035005202 البغطاسٌة -حمص  هندسة كهرباء سلٌمان سامح دمحم غازي السٌد 6 43

 1033111516 شارع اسكندرون  -حمص    معهد متوسط  مفٌد  كامل الجردي   7 44
أجهزة دلٌمة – كهرباء  0944518543  



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  7الصفحة 
 

جواالت -إلكترون   1081231133 النزهة -حمص   طاهر منصور السمرة 8 45  
 

ػوطططــارغـظػ(خـبـــرةػعظددــظػ)ػطــدظغـظػػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاتـــاضطالحظػفــــاتــــمػاضهـــرشػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػأرضــيػجــوال
 الحمراء                -حمص  هندسة مدنٌة عبد العلٌم دمحم أمٌن مهٌنً 2 46

093345523
9 

 عام -عمارٌة  2457677

 اإلنشاءات  -حمص  هندسة مدنٌة سامح حسنً مندو 2 47
094474589

0 
 عمارٌة -إنشائً  2121018

 اإلنشاءات  -حمص   هندسة مدنٌة مروان جمٌل غاتا 3 48

093236913
3 

099957697
8 

عمارٌة -مدنً )طرق(    

 الزهراء -حمص  هندسة مدنٌة ٌوسف عباس السلٌمان 4 49
098836311

1 
عمارٌة - عام  2619868  

 عمارٌة - إنشائً 093357100 طرٌك الشام  -حمص  هندسة مدنٌة عزٌز ابراهٌم السلٌمان 5 50



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  8الصفحة 
 

3 

 هندسة مدنٌة حسٌن دمحم ٌوسف 6 52
 وادي الذهب  - حمص

 شارع بٌت الطوٌل
093255699

9 
 عمارٌة - إنشائً 

 باب هود -حمص  هندسة مدنٌة ر مظهر األخرسدمحم فاط 7 52
093342644

5 
تمٌٌم عماري -انشائً     

 طرٌك طرابلس -حمص  هندسة مدنٌة تاسًدمحم العابد دمحم طٌب األ 8 53
093356578

0 
 عمارٌة - إنشائً 

 عكرمة الجدٌدة  -حمص  هندسة مدنٌة دعد دمحم بركات 9 54
096687205

5 
 عمارٌة - إنشائً 

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة مدنٌة عماد فهد سعود 20 55
094444271

1 
 عمارٌة - عام 

 عمارٌة -عام   1033515121 جانب دوار الرئٌس –حمص  هندسة مدنٌة حٌدر دمحم النمري 22 56

 عمارٌة -عام   1033335532 عكرمة الجدٌدة –حمص  هندسة مدنٌة عمار حبٌب دٌب 22 57

 المساكن الغربٌة –حمص  هندسة مدنٌة مروان مصطفى المهٌنً 23 58
096628311

4 
عمارٌة - إنشائً   



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  9الصفحة 
 

 الزهراء -حمص  هندسة مدنٌة دمحم حسن الجهنً 24 59
098883328

0 
عمارٌة -عام  2622006  

 باب هود  -حمص  هندسة مدنٌة دمحم مازن مظهر األخرس 25 60
094442392

9 
 تمٌٌم عماري -انشائً  2130241

 المٌدان - حمص هندسة مدنٌة مصطفى عارف الزعبً 26 62
093323349

5 
مساحة -عمارٌة    

 المحطة - حمص هندسة عمارة  عرفان عفٌف  ممصود 27 62
094447919

9 
  عمارة 

 عمارٌة -انشائً   5513153 1000505513 الزهراءحً  –حمص  هندسة مدنٌة زخور عترٌنً نداء 28 63

 المدٌم  الوعر –حمص  هندسة مدنٌة دمحم شكري محمود رسالن 29 64
094477461

1 
 تمٌٌم عماري -انشائً  2510872

 اإلنشاءات  -حمص  هندسة مدنٌة اسماعٌل سلٌم خضور 20 65

1056552111 
098846422

0 
 عمارٌة -إنشائً  

عمارٌة - إنشائً 2134007 1033518655 دوار النزهة –حمص  هندسة مدنٌة علً وجٌه منصور 22 66  

 الجدٌدة عكرمة –حمص  عمارةهندسة  سمٌر دمحم النمري 22 67
094476043

0 
 عمارة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  20الصفحة 
 

محً الدٌن أحمد ممدوح  23 68
 الشرابً

 اإلنشاءات  -حمص  عمارةهندسة 
094460425

5 
 عمارة 

 اإلنشاءات - حمص هندسة مدنٌة موفك أنٌس عجم 24 69
093343763

8 
 عمارٌة - إنشائً 

 طرٌك زٌدل  -حمص  هندسة عمارة دمحم سلٌمان محفوض 25 70
093246300

0 
 تمٌٌم عماري 

 الزهراء -حمص  هندسة مدنٌة أكرم اسماعٌل الجنٌدي 26 72
093342484

2 
 تمٌٌم عماري -انشائً  

 عمارٌة - إنشائً  1035355133   الوعر –حمص  هندسة مدنٌة مصطفى دمحم الدمحم  27 72

 باب تدمر  حً  –حمص  هندسة عمارة ٌاسر حسن االبراهٌم 28 73
093323841

8 
 تمٌٌم عماري 

 عمارة  1053383063 شارع الوحدة  –حمص  هندسة عمارة الرا لاسم الحاج سلٌمان 29 74

 وادي الذهب  -حمص  هندسة مدنٌة هٌثم عٌسى الزٌر 30 75
098860706

4 
تمٌٌم عماري -عام  2765537  

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة مدنٌة زاهً جمٌل ابراهٌم 32 76
093381268

3 
 تمٌٌم عماري – إنشائً 2770316



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  22الصفحة 
 

 النزهة - حمص هندسة عمارة فادي بشارة نعمة 32 77
099101900

4 
 عمارة 5158126

 كرم اللوز  -حمص  هندسة مدنٌة دباح عز الدٌن مشعل 33 78
093714981

عمارٌة - إنشائً 2710204 1  

 بناٌة األولاف –حمص  هندسة مدنٌة دمحم بسام سفور 34 79
093001277

6 
عمارٌة - إنشائً   

 عمارٌة - إنشائً  1033213130 الوعر -حمص  هندسة مدنٌة دمحم أبو النصر دمحم روحً رعد 35 80

 وادي الذهب - حمص هندسة مدنٌة زرحسمٌر حسن الم 36 82
093500476

6 
 مساحة -عمارٌة  

 الحمٌدٌة – حمص هندسة مدنٌة عماد عبدو دٌب 37 82
095576036

5 
 عام -عمارٌة  

 عمارٌة - إنشائً  1033622836 النزهة -حمص  هندسة مدنٌة جالل ابراهٌم فاخوري 38 83

 عكرمة المدٌمة -حمص هندسة مدنٌة دودمحم حسن السع 39 84
093232140

4 
 عام - عمارٌة 

 انشائً - عمارٌة  1033356021 عكرمة الجدٌدة –حمص  هندسة مدنٌة نضال هاشم العلً 40 85



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  22الصفحة 
 

 المحطة -حمص  هندسة مدنٌة كٌه حبٌب مرهجوافد 42 86
093345675

5 
 إنشائً -عمارٌة  

 إنشائً -عمارٌة  5553215 1035312301 األرمن الجنوبً –حمص  هندسة مدنٌة ملن محمود عمران 42 87

 األرمن - حمص هندسة مدنٌة صالح مٌخائٌل مصومعً 43 88
094409137

8 
 تمٌٌم عماري 2614714

 عمارٌة - إنشائً  1035313135 النزهة -حمص  هندسة مدنٌة سمر اسماعٌل جنٌدي 44 89

 انشائً - عمارٌة  1036035365 عكرمة الجدٌدة –حمص  هندسة مدنٌة أٌمن عباس سلٌمان 45 90

 انشائً -تمٌٌم عماري  5623310 1035380536 عكرمة الجدٌدة –حمص  هندسة مدنٌة ابراهٌم سلٌمان االبراهٌم 46 92

صالح الدٌن عبد الرحمن  47 92
 لاسم

 عمارٌة - إنشائً 5622033 1035551160 كرم اللوز  -حمص  هندسة مدنٌة

 انشائً -تمٌٌم عماري  5111851 1033230001 عكرمة المحطة –حمص  هندسة مدنٌة فوزي جوزٌف أخرس 48 93

 الزهراء - حمص هندسة مدنٌة شادي دمحم الخضر 49 94

094951413
8 

099278828
 تمٌٌم عماري 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  23الصفحة 
 

1 

 التوزٌع اإلجباري - حمص هندسة مدنٌة دمحم أدهم دمحم طٌب شٌخ عثمان 50 95
094465064

8 
 تمٌٌم عماري 2121182

 العدوٌة - حمص هندسة مدنٌة عماد أدٌب مخول 52 96
093299631

2 
 عمارٌة - إنشائً 

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة مدنٌة أسعد مطانٌوس عصفورة 52 97
095345520

2 
 عمارٌة - إنشائً 2756625

 الزهراء - حمص هندسة مدنٌة خالد محً الدٌن األحمد 53 98
094468374

3 
 عمارٌة - إنشائً 

 البغطاسٌة  –حمص  هندسة مدنٌة دمحم الخالد دمحم اللبابٌدي 54 99
094432402

5 
 عمارٌة - إنشائً 

 المحطة -حمص  مدنٌةهندسة  رباب زكً الشامً 55 200
094402053

9 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارة  1033520538 الحمٌدٌة -حمص  هندسة عمارة نادر بهجت البرنً 56 202

 باب السباع -حمص  هندسة عمارة عٌسى بشارة نعمة 57 202
093273316

6 
 عمارة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  24الصفحة 
 

 الحمٌدٌة  -حمص  هندسة مدنٌة نلً الٌاس الدٌوب 58 203
094423475

6 
 عمارٌة - إنشائً 

 بناٌة األولاف  -حمص  هندسة عمارة  مازن دمحم مظهر مدور 59 204
093334234

0 
 تمٌٌم عماري 

 كرم الزٌتون -  حمص عمارةهندسة  عٌسى ٌونس دٌب 60 205
098848239

1 
 عمارة 

 هرامشارع اال - حمص هندسة مدنٌة فهٌم محسن الدمحم 62 206

093374183
1 

096893940
1 

 عمارٌة -عام   

 شٌن - حمص هندسة مدنٌة  حاكم رمضان موسى 62 207
093326493

0 
 عمارٌة - إنشائً 6621131

 عمارٌة - إنشائً  1035338351 عكرمة الجدٌدة  –حمص   هندسة مدنٌة منى ٌونس االبراهٌم 63 208

 الحواش - حمص  هندسة مدنٌة خائٌل شحادةٌشحادة م 64 209
096656479

3 
 عمارٌة - إنشائً 6338621

 الحواش -تلكلخ  –حمص هندسة مدنٌة جمٌل رفٌك سمعان 65 220
093224884

2 
 تمٌٌم عام 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  25الصفحة 
 

 الحواش  -حمص  هندسة مدنٌة شحودالمروان جبور  66 222
093395524

4 
انشائً -تمٌٌم عماري  7437870  

 عمارة  1021808132 الغوطةحً  –حمص  هندسة عمارة حسام دمحم روحً عبد الدائم 67 222

 الوعر -حمص  هندسة عمارة رٌاض دمحم صبري الخباز 68 223
094451468

0 
 عمارة 

 الحواش - حمص هندسة مدنٌة أكرم دروٌش شحاده 69 224
093354192

5 
تمٌٌم عماري -عام  7448750  

 استشاري - إنشائً  0933275031 المشرفة -حمص  هندسة مدنٌة جورج مٌخائٌل خلٌل 70 225

 الدبالن -حمص  هندسة مدنٌة بشار حسون النجار 72 226
098859059

0 
 عمارٌة - إنشائً 

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة مدنٌة جمال عبد المجٌد السلٌمان 72 227
093269055

5 
 عمارٌة - إنشائً 2772500

 طرٌك الشام - حمص هندسة مدنٌة تمام طاهر حسٌن 73 228
093345228

 عمارٌة - إنشائً  0

 لمحطة ا –حمص  هندسة مدنٌة دمحم عبد الكرٌم عفوف 74 229

093322945
3 

094149006
 عمارٌة - إنشائً 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  26الصفحة 
 

8 

 الغوطة - حمص هندسة مدنٌة مصطفى عبد الرحمن عبد الحك 75 220
094474579

0 
 تمٌٌم عماري – إنشائً 5515183

 اإلنشاءات -حمص  هندسة مدنٌة خالد طه دمحم أغا 76 222
094499183

4 
 عمارٌة - إنشائً 

 األرمن  -  حمص عمارةهندسة  البٌن صبري سعٌد 77 222
095557535

2 
 عمارة 

 عمارٌة - إنشائً  1088235255 جورة الشٌاح –حمص  هندسة مدنٌة معتز أحمد الصباغ 78 223

 مرمرٌتا  - حمص هندسة مدنٌة كاسر حسان فاضل 79 224
093351199

4 
 عمارٌة - إنشائً 

 النزهة - حمص هندسة مدنٌة سمٌر الٌاس فرح 80 225
093233556

4 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارٌة - عام  1035856115 حً الزهراء –حمص  هندسة مدنٌة بدر عبد اللطٌف حسٌن 82 226

 عمارٌة - عام  1050301181 األرمن األوسط –حمص  هندسة مدنٌة مٌخائٌل سلٌم ٌوسف 82 227



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  27الصفحة 
 

 عمارٌة - إنشائً 5553365 1033153350 األرمن  –حمص  هندسة مدنٌة وفاء نبٌه حسوانً 83 228

 عمارٌة - إنشائً  1003216155 المدٌنة الجامعٌة –حمص  هندسة مدنٌة دمحم موفك توفٌك عبارة 84 229

 عمارٌة - مساحة  1035632135 النزهة -حمص  هندسة مدنٌة جورج حنا ٌعموب 85 230

 عمارٌة - إنشائً 5133381 1033581162 المحطة -حمص  هندسة مدنٌة رانٌا جوزٌف هدٌب نٌسان 86 232

 الرستن -حمص  هندسة مدنٌة مختار عبد الكرٌم األخرس 87 232

095736502
9 

093225687
7 

 عمارٌة - إنشائً 

 عمارة 5621263 1008356003 كرم اللوز –حمص  هندسة عمارة منذر ٌاسٌن دٌب 88 233

 عمارة  1023131535 الغسانٌة -حمص  هندسة عمارة راجح عٌسى الحسن 89 234

 عمارة  1022280605 الحمٌدٌة -حمص  هندسة عمارة نهلة وهبً كوسى 90 235

 عمارٌة - إنشائً  1033355605 الوعر -حمص  هندسة مدنٌة هناء صالح الدٌن البدوٌة 92 236



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  28الصفحة 
 

 عمارٌة - إنشائً  1036538011 كرم اللوز  -حمص  هندسة مدنٌة غٌاث هنانو فانوس 92 237

 عمارٌة - إنشائً  0933751915 اإلنشاءات -  حمص هندسة مدنٌة دمحم بدر ضٌاء طلٌمات 93 238

 عمارة  1031812253 اإلنشاءات -  حمص هندسة عمارة فاٌز عبد الحكٌم عباس 94 239

 عمارٌة - إنشائً  1088510312 حً الزهراء –حمص  هندسة مدنٌة رشٌد توفٌك كاسوحة 95 240

 هندسة مدنٌة سمٌرة صالح شعار 96 242
شارع  - حمص 

 الخضري
098881358

5 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارٌة - إنشائً 5158855 1033651615 طرٌك الشام –حمص  هندسة مدنٌة دمحم محمود شرٌتح 97 242

 عمارٌة - عام  1033853663 العباسٌة -حمص  مدنٌةهندسة  منصور بدر الدٌن المنصور 98 243

 الزهراء -حمص  هندسة زراعة لودي دمحم دردر 99 244
099321945

5 
 تخطٌط إللٌمً -مساحة 

 هندسة مدنٌة حسٌن دمحم فرٌد وسوف 200 245
دوار مساكن  –حمص 

 الشرطة
1055136031 
 استشاري  - إنشائً  1035056068



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  29الصفحة 
 

 عمارٌة - إنشائً  1022311313 النزهة -حمص  هندسة مدنٌة شادٌا جمٌل دٌب 202 246

 العجوز عٌن - حمص هندسة مدنٌة كمال بدٌع شهاب 202 247
093336659

7 
تمٌٌم عماري -انشائً    

 عمارٌة - إنشائً  0988350454 الحواش -حمص  هندسة مدنٌة بسام بدٌع ابراهٌم 203 248

 عناز - حمص مدنٌةهندسة  خائٌلٌمروان اشعٌا م 204 249
093390297

1 
 عمارٌة - إنشائً 

 الحواش -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة مٌشٌل زخور أٌوب 205 250
094473942

6 
 عمارٌة - إنشائً 

 المزٌنة  - حمص هندسة مدنٌة شحادةعهد جبرا  206 252
093346022

5 
 عمارٌة - إنشائً 

 الحمٌدٌة - حمص هندسة مدنٌة ناصر جمٌل عبود 207 252
094452580

0 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارٌة - إنشائً  1035883361 باب السباع  –حمص  هندسة مدنٌة سعٌد حبٌب ممصود 208 253

 عمارة  1031381315 لوعرا -  حمص هندسة عمارة ماجد دمحم رجب 209 254



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  20الصفحة 
 

 عمارة  1055885255 العدوٌة -  حمص هندسة عمارة رنا عبد الكرٌم داؤد 220 255

 جٌوتكنٌن  1033803581 الزهراء -حمص  هندسة مدنٌة ازدهار خلٌل ضاهر 222 256

 عمارٌة - إنشائً  1033505135 النزهة -حمص  هندسة مدنٌة لٌال جرجس رستم 222 257

 عمارة  1033300510 كرم اللوز  -  حمص هندسة عمارة ابراهٌم نور الدٌن ابراهٌم 223 258

 هندسة مدنٌة عامر فوزي السباعًدمحم  224 259
ع عبد الحمٌد رشا – حمص

 الدروبً
098880613

5 
 عمارٌة - إنشائً 

 طرٌك الشام - حمص هندسة مدنٌة محمود صالح الدٌن السفكونً 225 260
093362247

4 
 عمارٌة - إنشائً 

 هندسة مدنٌة مٌادة أحمد أحمد 226 262
          المبو   –حمص 

 بٌئة    1006168320 لرٌة المنالٌة

 عكرمة الجدٌدة -حمص هندسة مدنٌة سلٌمان  علً الدمحم 227 262
093342974

5 
 مساحة 

 عمارٌة - عام  1033311515 المساكن الغربٌة –حمص  هندسة مدنٌة إناس عبد المؤمن باٌملً 228 263



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  22الصفحة 
 

 باب السباع -  حمص هندسة مدنٌة منٌف جرجس طعمة 229 264
093629790

8 
 عمارٌة - إنشائً 2124819

 عمارة  1003688053 عكرمة الجدٌدة -  حمص هندسة عمارة جمال شرٌف ملحم  220 265

 مرمرٌتا -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة حسان مورٌس مواس 222 266
094447187

7 
 مساحة 

 عمارة  1088155201 باب السباع  -  حمص هندسة عمارة بربارة مخائٌل خولً 222 267

 مساحة  1005315533 حً المهاجرٌن –حمص  هندسة مدنٌة عالء جهاد ربٌع 223 268

 عمارٌة - إنشائً  1033632603 الناصرة -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة مٌالد عمل الحجة 224 269

 اإلنشاءات - حمص  هندسة عمارة رنا عبد المادر عدي 225 270
098896702

7 
 عمارة 

 مساحة 2618088 1088235235 حً  السبٌل –حمص  هندسة مدنٌة ساٌسسفٌر سلمان  226 272

 عكرمة الجدٌدة - حمص  هندسة عمارة عبد الناصر محمود البوظة 227 272
1033625281 
 عمارة  1055152281



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  22الصفحة 
 

 مساحة  1081531230 وادي الذهب  –حمص  هندسة مدنٌة عمار سلمان سلوم 228 273

 الحمٌدٌة - حمص هندسة عمارة  نادر سلٌم كدر 229 274
094423854

6 
 

 عمارة

 عناز -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة لؤي عابد عابد 230 275

094462158
1 

099906828
0 

 

 تمٌٌم عماري

 جٌوتكنٌن  1003585515 لوعرا -حمص  هندسة مدنٌة هشام مصطفى لوجام  232 276

 المحطة - حمص هندسة مدنٌة دمحم ٌاسٌن الغرٌر 232 277
093342076

1 
 تمٌٌم عماري -انشائً  2130561

 مرمرٌتا - حمص هندسة مدنٌة ورانًطارق حنا الح 233 278
093784948

9 
 تمٌٌم عماري 

 الكاردٌنٌا - حمص هندسة مدنٌة صفوح عبد الواحد الجندي 234 279
099369482

6 
 عمارٌة - عام 

 عمارٌة - إنشائً  1035006152 المشرفة  - حمص هندسة مدنٌة سالم مناع صلٌبً 235 280



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  23الصفحة 
 

 المهاجرٌن   –حمص  هندسة مدنٌة ملهم اسماعٌل بركات 236 282
093733152

5 
 مساحة 

 مساحة  1025066112 ضاحٌة الولٌد –حمص  هندسة مدنٌة نجاة درغام رجوح 237 282

 شٌن -حمص  هندسة مدنٌة إٌاد رضوان ناصر 238 283
093248175

6 
 مساحة 

 وادي الذهب - حمص هندسة عمارة أسامة حبٌب إدرٌس 239 284
094474609

3 
 عمارة 

 عمارٌة - إنشائً  1020812301 الوعر  -حمص  هندسة مدنٌة عبد هللا وحٌد العوٌد 240 285

 رام العنز - حمص  هندسة مدنٌة عبد اإلله دمحم النمري 242 286
093269788

7 
 سكن وعمارات – إنشائً 

 جٌوتكنٌن  1088518363 السكن الشبابً -حمص  هندسة مدنٌة دمحم عبد الوهاب حسٌن  242 287

 وادي الذهب -حمص  هندسة مدنٌة حسام الدٌن شحود ابراهٌم 243 288
093729905

6 
 عمارٌة - مائٌة 

 المخرم الفولانً - حمص هندسة مدنٌة منذر دمحم الجمعة 244 289
093286592

4 
 عمارٌة - إنشائً 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  24الصفحة 
 

 عمارٌة - إنشائً  1033516501 طرٌك طرابلس  –حمص  هندسة مدنٌة غادة بدر الدٌن شعبان لبالٌبو 245 290

 عكرمة الجدٌدة – حمص هندسة عمارة صالح أحمد صالح 246 292
094472759

0 
 عمارة 

 عكرمة الجدٌدة – حمص هندسة عمارة أحمد حامد المباللً 247 292
093286186

5 
 عمارة 

 احٌة الولٌدض -  حمص هندسة مدنٌة أٌمن بدر األحمد 248 293
094435975

0 
 عمارٌة - إنشائً 2751704

 مساحة -تنظٌم   1088533132 الزهراء  – حمص هندسة عمارة عبٌر عٌسى العباس 249 294

 عمارٌة - إنشائً  1035033035 كفرام -حمص  هندسة مدنٌة الٌاس مطانٌوس سلوم 250 295

 السكن الشبابً -حمص  هندسة مدنٌة سمٌر عبدالحمٌدرٌم  252 296
094599914

8 
 عمارٌة - عام 

 الوعر -حمص  هندسة مدنٌة سوداألرٌاض شولً  252 297
094442369

3 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارٌة - عام  1022352250 األرمن -حمص  هندسة مدنٌة شفٌك غسان دلول 253 298



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  25الصفحة 
 

 التوزٌع اإلجباري –حمص  هندسة مدنٌة ٌاسٌن دمحم خٌر حالق 254 299
093376921

9 
 عمارٌة - إنشائً 

 ضاحٌة الولٌد -حمص  هندسة عمارة نصر صالح الٌوسف 255 200
094477904

8 
 عمارة 

 وادي الذهب - حمص  هندسة مدنٌة اسماعٌل دمحم اسماعٌل 256 202
093383643

0 
تكنٌنجٌو   

202
2 

 نمابة المهندسٌن – حمص هندسة مدنٌة أٌمن غالب شرفو 257
093341443

5 
 عمارٌة - مدنً عام 

202
3 

 نمابة المهندسٌن  -حمص  هندسة مدنٌة خلٌل شعبان جدٌد 258
093426594

5 
 عمارٌة - إنشائً 

 نمابة المهندسٌن -حمص هندسة مدنٌة أسعد جمٌل شهال 259 204
093346134

4 
 عمارٌة - إنشائً 

 الزهراء - حمص  هندسة عمارة هٌفاء علً الجانً 260 205

094734067
6 

099313460
0 

 عمارة 

 نفك جامعة البعث - حمص هندسة مدنٌة عالء الدٌن أسد العٌسى 262 206
095666686

2 
 ومواصالت طرق 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  26الصفحة 
 

 هندسة عمارة  مروان سلٌمان العبدي 262 207
بناء دوار  – حمص

 المهندسٌن

094425758
5 

 تمٌٌم عماري -استشاري  

 عمارٌة - إنشائً  1032663551 المشرفة  -حمص هندسة مدنٌة ٌونس دٌب شعار 263 208

 مساحة  1081235555 عكرمة - حمص هندسة مدنٌة ٌمانلشامل ٌوسف الس 264 209

 لطٌنة - حمص  هندسة مدنٌة نبٌل نواف وهبً 265 220
098892539

0 
 عمارٌة - إنشائً 

تكنٌنجٌو   عكرمة الجدٌدة - حمص  هندسة مدنٌة صفاء دمحم مندو 266 222  

 الحمٌدٌة - حمص هندسة مدنٌة جورج وحٌد غصن 267 222
094461751

3 
 عمارٌة - إنشائً 

 الزهراء - حمص  هندسة عمارة سلمان ٌوسف سالم 268 223
093884712

5 
 عمارة 

 عمارٌة - إنشائً  1028556258 باب التركمان –حمص  هندسة مدنٌة دمحم ولٌد عبد هللا غنومة 269 224

 عمارٌة - إنشائً  1088052365 فاحل  –حمص  هندسة مدنٌة نزار أدٌب متري 270 225



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  27الصفحة 
 

 وادي الذهب -حمص  هندسة عمارة  نهٌدا خضر العباس 272 226
093373415

4 
 عمارة 

 عمارٌة - إنشائً 3638535 1035188635 سمٌكة -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة منزه أحمد األحمد 272 227

 بستان الدٌوان - حمص هندسة مدنٌة عرفان شحود الدٌب 273 228
094472751

1 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارة  1033062151 وادي الذهب -حمص  هندسة عمارة  مطانٌوس جرجس حتوٌن 274 229

 شٌن -حمص  هندسة مدنٌة عٌسى حبٌب لاسم 275 220
094472492

9 
 عمارٌة - إنشائً 

 الحمٌدٌة - حمص هندسة عمارة نضال مورٌس شحود 276 222
093342356

5 
 مساحة 

 عمارٌة - عام 5626131 1058668521 عكرمة -حمص  هندسة مدنٌة نضال معال ابراهٌم 277 222

 عمارٌة - عام  1033062151 مساكن االدخار –حمص  هندسة مدنٌة غنوة بهاء الدٌن صارم 278 223

 دٌر بعلبة - حمص هندسة مدنٌة العبدهللادمحم نجٌب  279 224
099434214

4 
 مساحة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  28الصفحة 
 

 عكرمة المدٌمة - حمص مدنٌةهندسة  آصف شعبان النمري 280 225
093342373

0 
 عمارٌة 

 المشرفة - حمص هندسة مدنٌة غسان عزٌز البٌطار 282 226
099185219

7 
مساحة  -تمٌٌم عماري    

 الناصرة -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة جورج جمٌل الحجة 282 227
094471615

2 
 عمارٌة - إنشائً 

 الحواش -حمص   هندسة مدنٌة دهٌثم خلٌل سع 283 228
096669539

6 
 عمارٌة - إنشائً 

 عمارٌة - مدنً عام  1005821233 الحواش -تلكلخ  –حمص  هندسة مدنٌة رٌنٌه دانٌال حالوي 284 229

 مساحة  1006031685 األرمن األوسط - حمص هندسة مدنٌة رٌم عادل عباس  285 230

 الزهراء  -حمص  هندسة مدنٌة بشرى عبد هللا الحسن 286 232
094402360

1 
 عمارٌة - مدنً عام 

 الحمٌدٌة -حمص  هندسة مدنٌة خائٌل ملوحًٌمورٌس م 287 232
093360821

9 
 عمارٌة - إنشائً 

094426259 المشتاٌة  -  حمص هندسة مدنٌة أٌمن سعد عاد 288 233
 عمارٌة - مساحة  0



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  29الصفحة 
 

 المحطة - حمص هندسة عمارة عصام جورجً نحاس 289 234
095527966

3 
 عمارٌة 

 عمارٌة - مدنً عام  1001518328 ضاحٌة الولٌد  –حمص  هندسة مدنٌة صالح محرز الصارم 290 235

 مساحة  1033863635 كرم اللوز  - حمص هندسة مدنٌة علً دمحم ونوس 292 236

 عمارٌة - مدنً عام  1033536252 كنٌسة دٌر المخلص  –حمص  هندسة مدنٌة غصون هارون لسٌس 292 237

 عمارٌة - مدنً عام  1056351168 ضاحٌة الولٌد  –حمص  هندسة مدنٌة علً أدٌب جبر 293 238

 الحمٌدٌةشارع  - حمص هندسة مدنٌة سمٌة جرجس الزكٌمً 294 239
096694938

0 
 عمارٌة - إنشائً 

 عكرمة - حمص هندسة مدنٌة وائل ابراهٌم ملحم 295 240
093391507

1 
 تكنٌنجٌو 

 تكنٌنجٌو  1056552150 عكرمة الجدٌدة – حمص هندسة مدنٌة سلٌمان دمحم بربر 296 242

 الزهراء - حمص هندسة مدنٌة وفٌك علً بدور 297 242
096818397

4 
 تنفٌذ  - إنشائً 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  30الصفحة 
 

 األرمن - حمص هندسة مدنٌة دمحم علً أسد 298 243
093339466

2 
 تمٌٌم عماري 

 طةالمح - حمص هندسة مدنٌة زٌاد جودت شمة 299 244
093333990

6 
 عمارٌة - عام 

 المحطة - حمص هندسة عمارة مجد فؤاد طرابلسً 200 245
093322460

4 
 عمارة 

 عمارٌة 5656528 1035002525 كرم الزٌتون –حمص  هندسة مدنٌة عٌسى ٌوسف وسوف 202 246

 األرمن  –حمص  هندسة مدنٌة فادي صالح العلً 202 247
1005515858 
 عمارٌة - مدنً عام  1055355553

 دخارحً اإل -حمص  هندسة مدنٌة دمحم عامر الخلٌل 203 248
099358325

2 
 عمارٌة - إنشائً 2121113

 الحواش - حمص هندسة مدنٌة غٌاث فهد أسعد 204 249
093352627

4 
 عمارٌة - إنشائً 

 المحطة - حمص هندسة مدنٌة نور دمحم الغرٌر 205 250
099952894

4 
 عمارٌة -مدنً عام  2130561

 عمارٌة 5512258 1033552215 الزهراء -حمص  هندسة مدنٌة فواز عابد بدور 206 252



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  32الصفحة 
 

 الوعر - حمص هندسة مدنٌة دمحم حاتم دمحم حٌدر الشمالً 207 252
094457848

5 
 تمٌٌم عماري 

 عمارٌة - استشاري  1033551516 اإلنشاءات -  حمص هندسة مدنٌة دمحم تمام فرحان المسموم 208 253

 فاحل  - حمص هندسة مدنٌة حسن ابراهٌم العلً 209 254
093738957

0 
 عمارٌة -مدنً عام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػظػ(ــثاظوغدػ+ػـــاعــظػ+ػططــاططـــ)ػجػظـــخـبـرةػرقارغ
ػاتـــاضطالحظػفــــاتــــمػاضهـــرشػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالداضرشمػاضرشمػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  32الصفحة 
 

ػأرضــيػجــــوالػاضخاصػاضطام

 طرٌك الشام -حمص  معهد متوسط هندسً د سلٌمان السطاٌحًٌدمحم ع 2 255
093256026

3 
 عمارٌة 

 النزهة - حمص  مساحةمعهد  دٌبنزار ابراهٌم  2 256

093440328
9 

094440169
0 

 مساحة + عمارٌة 

 المصٌر -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن محمود دمحم الماسم 3 257
093239224

2 
 عمارٌة 

 العدوٌة - حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن نزار الٌاس دروٌش 4 258
093227561

7 
 عمارٌة 2118783

 الزهراء -حمص  مرالبٌن فنٌٌنمعهد  رانٌا نصر ابراهٌم 5 259
093878407

3 
 عمارٌة 

 بستان الدٌوان –حمص  متوسطمعهد  انطونٌوس جبور عبدوش 6 260
093347193

6 
 مساحة + عمارٌة 2471936

 مساحة   1008136566 المدٌمةعكرمة  - حمص معهد متوسط دمحم صالح عبد هللا 7 262

 مساحة + عمارٌة  1036556336 األرمنحً  – حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن لٌنا ٌوسف  عشً 8 264



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  33الصفحة 
 

 عمارٌة  1025221881 النزهة  -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن نصر علً حسٌن  9 265

 العدوٌة - حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن موسى ابراهٌم سعد  20 266

099295575
1 

095586198
5 

 مساحة + عمارٌة 

 ٌاسر جمٌل رمضان  22 267
 معهد مرالبٌن فنٌٌن

 مساحة   1022855653 المبو  - حمص

 النزهة  -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن عزام أكرم نمول 22 268

098844733
7 

095362156
3 

 عمارٌة 

 باب السباع - حمص  متوسط مساحةمعهد  غٌاث مٌشٌل سالم 23 269
093094516

 مساحة + عمارٌة  3

 األرمن - حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن لٌلى دمحم العلً 24 270
098807356

0 
 عمارٌة 

 وادي الذهب –حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن سعٌد عبد الرحمن شمالً 25 272
093347665

0 
 مساحة + عمارٌة 

 وادي الدهب -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن دارٌن عزٌز الفندي 26 272
099455041

6 
 مساحة + عمارٌة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  34الصفحة 
 

 العدوٌة -حمص  معهد هندسً مخول سمٌح عوض 27 273
093753742

5 
 طبوغرافٌا -مساحة  

 معهد مرالبٌن فنٌٌن حسام سلٌم سعود  28 274
مساكن   -حمص 

 الشرطة

094426334
3 

 عمارٌة 

 كسارات -ممالع   1035621118 األرمن - حمص معهد متوسط جعفر دمحم عٌد ٌزبن 29 275

  األرمن الجنوبً - حمص ساحةممعهد  الدراوشةفهد عبد الرحمن  20 276
098839511

8 
 مساحة  

 األرمن - حمص معهد متوسط هندسً عباس فهد الٌاسٌن 22 277
093538855

7 
 مساحة + عمارٌة 

 عمارٌة  1088331033 طرٌك الشام  -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن سمر أحمد الدوٌري 22 278

 لطٌنة -حمص  متوسط هندسًمعهد  مطانس توفٌك الطرشة 23 279
093664216

4 
 مساحة  

 كرم اللوز –حمص  معهد متوسط فادي اسماعٌل العامودي 24 280

093378202
3 

094178540
0 

 مساحة + عمارٌة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  35الصفحة 
 

 عمارٌة  1036258312 تلبٌسة  -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن سناء دمحم ربٌع حمدان 25 282

 عمارٌة  1022255831 اإلسكان العسكري –حمص  متوسط هندسًمعهد  جالل جرجس لاروط 26 282

 الزهراء -حمص  معهد مساحة رامً ابراهٌم شٌحة 27 283
093094531

5 
 مساحة 

 اإلنشاءات - حمص معهد مساحة جهاد عبد المادر األتاسً 28 284
093322403

0 
 مساحة 

 مساحة  1003181531 األرمن األوسط  -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن حسام عٌسى خضور 29 285

 عمارٌة 2631424 1000565002 األرمن   -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن إٌلٌا حسن جامع 30 286

 المهاجرٌن - حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن فرحان أحمد الصارم 32 287
099169342

1 
 عمارٌة 

 عمارٌة  1038523133 كرم اللوز – حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن باسل مطانٌوس سلوم 32 288

 كرم اللوز - حمص مرالبٌن فنٌٌنمعهد  طونً شاكر ابراهٌم 33 289
093816477

1 
 عمارٌة 2768616



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  36الصفحة 
 

 األرمن - حمص معهد مرالبٌن فنٌٌن دوار الٌاس عبدوشإ 34 290
1033635103 
 عمارٌة  1051055111

 كرم اللوز –حمص  معهد هندسً هٌثم زكً لوٌسة 35 292
093383983

8 
 عمارٌة 2755040

 المحطة -حمص  معهد متوسط دمحم ٌحٌى عدي  36 292
094461642

5 
 عمارٌة 

 كرم اللوز –حمص  حموق مروان كامل مخول 37 293
094447130

3 
 عمارٌة 

 الوعر  –حمص   نظام الدٌن مرهج دمحم علً  38 294
093256760

9 
 عمارٌة 

 حموق اسماعٌل مرهج السعٌد 39 295
 حمص

 عمارٌة 2760339 1088306588 دوار مساكن الشرطة

 المبو -حمص  حموق خضر عٌسى أحمد  40 296
094748127

9 
 عمارٌة 

 النزهة -حمص  حموق إٌاد مرعً أسعد 42 297
094455527

4 
 عمارٌة 

 عمارٌة  1033212056 عكرمة المدٌمة - حمص حموق عبد الكرٌم الدروٌشحٌدر 42 298



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  37الصفحة 
 

 عمارٌة  1033308865 حً الورود  - حمص حموق منذر شفٌك حسن 43 299

 األرمن -حمص  حموق ابراهٌم حسن السلٌمان 44 300
099451871

4 
 عمارٌة 

 طرٌك الشام –حمص  ثانوٌة حسن كامل عمران  45 302
095519216

4 
 عمارٌة 

 دوار الرئٌس – حمص ثانوٌة علً عٌسى دحدوح 46 302
093350606

2 
 عمارٌة 

 الزهراء – حمص ثانوٌة طاهر سلٌمان الحسن 47 303

095574143
8 

093431417
9 

 عمارٌة 

 عمارٌة  1035111316 عكرمة الجدٌدة - حمص ثانوٌة حسٌن علً الشدود 48 304

 عمارٌة  1033535251 اإلدخار -حمص  ثانوٌة زهٌر رمضان األطرش 49 305

 عمارٌة  1035851113 اإلدخار -حمص  ثانوٌة ناٌف اسماعٌل الماسم 50 306

 عمارٌة  1003333312 األرمن –حمص  ثانوٌة اسماعٌل ابراهٌم السلٌمان 52 307



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  38الصفحة 
 

 عمارٌة  1033303561 العدوٌة - حمص ثانوٌة سامر مفٌد أبو شامً 52 308

 عمارٌة  1088211326 بهوادي الذ -  حمص ثانوٌة تٌسٌر خلٌل العثمان 53 309

 عمارٌة  1005136010 بهوادي الذ -  حمص ثانوٌة أمٌن نواف الحسن 54 320

 عمارٌة 6561356 1035812135 كفرام -حمص  ثانوٌة جرجس مخائٌل وسوف 55 322

 عمارٌة  1035520258 العباسٌة -حمص  هندسة كهرباء لٌلٌان فهد األسعد 56 322

 عمارٌة  1035056563 البغطاسٌة -حمص  هندسة كهرباء عبد الماجد راتب األصم 57 324

 وادي الذهب - حمص دٌكورهندسة  شادي علً األسعد 58 325
093227291

4 
 عمارٌة - دٌكور 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  39الصفحة 
 

 

 

ػزرارغــــظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاتـــاضطالحظػفــــاتــــمػاضهـــرشػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص ػأرضــيػجــوال

 عكرمة  –حمص  هندسة زراعٌة وائل صالح جوهر 2 326
094441953

4 
2782930   مكتب
 زراعٌة منزل 2112534

 وادي الذهب –حمص  هندسة زراعٌة معٌن أحمد صالح 2 327
1035500553 
 زراعٌة  1031151315

 تل الصفا حدٌدة –حمص  هندسة زراعٌة حسن هاشم كنعان 3 328
093273460

6 
 زراعٌة 7484587

 النزهة -حمص  هندسة زراعٌة ملهم دمحم الخالد الدروٌش 4 329
099376099

2 
 زراعٌة 5626325

 زراعٌة  1033566112 مهاجرٌن -حمص  هندسة زراعٌة محمود علً غصة 5 320



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  40الصفحة 
 

 زراعٌة 6330665 1033233300 الحواش -حمص  هندسة زراعٌة سلٌمان نظٌر الشامً 6 322

 زراعٌة  1088682305 األرمن -حمص  هندسة زراعٌة ناهض فاٌز الطرشة 7 322

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة زراعٌة ماهر مصطفى دٌب 8 323
096295540

4 
 زراعٌة 

 زراعٌة 5522151 1035013011 فٌروزة -حمص  هندسة زراعٌة باسل متّى حنا 9 324

 النزهة -حمص  هندسة زراعٌة ردٌنة دمحم الساحلً 20 325
1033551536 
 زراعٌة  1088060556

 وادي الذهب –حمص  دكتوراه هندسة زراعٌة غسان علً ٌوسف 22 326
093668593

9 
 زراعٌة 

 وادي الذهب –حمص  هندسة زراعٌة دمحم محمود معروف 22 327
095533410

1 
 زراعٌة 

 ضاحٌة الولٌد - حمص  هندسة زراعٌة حسان فاضل أسعد 23 328
096693453

 زراعٌة 5650300 0

 الزهراء -حمص  زراعٌةهندسة  عالء الدٌن عبد الكرٌم الدٌب 24 329
093226907

5 
 زراعٌة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  42الصفحة 
 

 العباسٌة -حمص  هندسة زراعٌة وسام دمحم مستو 25 330
098891388

5 
 زراعٌة 

 النزهة -حمص  هندسة زراعٌة رٌم بسام زخور 26 332

099292818
5 

099171134
7 

 زراعٌة 

 وادي الذهب –حمص  هندسة زراعٌة باسل عماد بوعٌسى 27 332
096818115

9 
 زراعٌة 

 المخرم الفولانً -حمص  هندسة زراعٌة فواز محً الدٌن ونوس 28 333
093392094

7 
 زراعٌة 

 زراعٌة  1022635233 اإلسكان العسكري –حمص  دكتوراه هندسة زراعٌة عبد المسٌح جرجس دعٌج 29 334

 جامعة البعث –حمص  هندسة زراعٌة مٌشٌل زكً نموال 20 335
094486303

9 
 زراعٌة 3142641

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  42الصفحة 
 

 

 

ػدـــغرػوطغصاظغكخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 النزهة - حمص   هندسة مٌكانٌن خلٌل دمحم بدور 2 336
099235724

2 
 سٌر ومٌكانٌن 

 العدوٌة -حمص   هندسة مٌكانٌن عٌسى جورج لمرٌة 2 337
098894801

5 
 سٌر ومٌكانٌن 

 المهاجرٌن - حمص هندسة مٌكانٌن دمحم سلٌمان هرموش 3 338
094471495

4 
 سٌر ومٌكانٌن 2614954

 باب السباع - حمص هندسة مٌكانٌن المثنى ابراهٌم ابراهٌم 4 339
098844054

9 
 سٌر حوادث  

 العدوٌة - حمص هندسة مٌكانٌن مطانٌوس جرجً جروج 5 340
094422302

81 
 سٌر ومٌكانٌن 2131219



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  43الصفحة 
 

 الربوةلرٌة  –حمص  كهرباءهندسة  حسٌن شحود شنو 6 342
099148959

8 
 حوادث سٌر 7561038

 عكرمة  -حمص  هندسة مٌكانٌن علً كامل الٌوسف 7 342
094450943

9 
 

                مٌكانٌن
 صناعٌةمعامل 

 آلٌات متنوعة  –سٌر  5665552 1055215552  الجدٌدة عكرمة –حمص  هندسة مٌكانٌن خلف سلٌمان دلة 8 343

 العدوٌة -حمص  هندسة مٌكانٌن نزار مطانٌوس سلوم 9 344
095351605

7 
 مٌكانٌن 2142914

 سٌر ومٌكانٌن 5515152 1033538053 األرمن –حمص  هندسة مٌكانٌن سامً ٌوسف المنصور 20 345

 االنشاءات - حمص هندسة مٌكانٌن عبد المؤمن عبد الوهاب عطفة 22 346
1033658152 
 سٌر ومٌكانٌن  1028051218

 سٌر ومٌكانٌن 5623128 1033220231  الجدٌدة عكرمة –حمص  هندسة مٌكانٌن شادي محفوض ٌوسف 22 347

 الزهراء -حمص   هندسة مٌكانٌن سمٌر مصطفى صمور 23 348
098803323

6 
 سٌر ومٌكانٌن 2632018

 عكرمة  -حمص  هندسة مٌكانٌن غٌاث سلٌمان خضور 24 349
094466220

8 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  44الصفحة 
 

 شٌن -حمص  هندسة مٌكانٌن عزٌزأحمد عزٌز  25 350
095566221

2 
 سٌر ومٌكانٌن 

 وادي الدهب -حمص  هندسة مٌكانٌن أحمد خضر عكاري 26 352
093287058

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 سٌر ومٌكانٌن  1033321253  هندسة مٌكانٌن عبد الواحد دمحم منصور 27 352

 عكرمة الجدٌدة –حمص  هندسة مٌكانٌن وائل توفٌك عبٌد 28 353
096887905

6 
 سٌر ومٌكانٌن 

 5555851 1023680036 األرمن   -حمص  كهرباءهندسة  نواف سعٌد عساف 29 354
آلٌات مشارٌع  –سٌر

 كهربائٌة

 كرم اللوز –حمص  هندسة مٌكانٌن صالح نصر السالمة 20 355
093331294

2 
 سٌر ومٌكانٌن 

 النزهة -حمص  هندسة مٌكانٌن فتٌة سلٌمان االبراهٌم  22 356
094934674

7 
 سٌر ومٌكانٌن 2168892

 2755981 0958331372 النزهة -حمص  هندسة مٌكانٌن فصعوائل عادل األ 22 357
 -مصانع  –سٌر 

 إنتاج

 سٌر ومٌكانٌن  1033512335 األرمن  -حمص  هندسة مٌكانٌن بسام الٌاس الٌاس 23 358



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  45الصفحة 
 

 حً السبٌل - حمص هندسة مٌكانٌن دمحم ٌونس نزٌه الجردي 24 359
099926477

9 
 سٌر ومٌكانٌن 

 كرم اللوز –حمص  هندسة مٌكانٌن عبد الكرٌم عبد الرحمن علً 25 360
095934886

5 
 سٌر ومٌكانٌن 2759420

 وادي الدهب -حمص  هندسة مٌكانٌن دمحم جابر دروٌش جبٌر 26 362
093231246

 سٌر ومٌكانٌن  6

 االنشاءات -حمص  هندسة مٌكانٌن هال أحمد عاشور 27 362
095523552

0 
 سٌر ومٌكانٌن 

 عام مٌكانٌن  0947387701 كرم الشامً -حمص   هندسة مٌكانٌن مصطفى دمحم الكردي 28 363

 حً الملعب البلدي -حمص  هندسة مٌكانٌن سعٌد عبد الوهاب الحسامً 29 364

093243982
2 

094887048
9 

 آلٌات سٌر ومٌكانٌن 

 وادي الدهب -حمص  هندسة مٌكانٌن أحمد ٌوسف السلمان 30 365
094490628

8 
 مٌكانٌن سٌارات 

 المبو - حمص هندسة مٌكانٌن عٌسى سلمان عبدو 32 366

093647177
8 

096694970
9 

 سٌر ومٌكانٌن 7187564



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  46الصفحة 
 

 األرمن  -حمص  هندسة مٌكانٌن راغب سلٌمان األشمر 32 367

093374413
7 

095634932
0 

 سٌر ومٌكانٌن 

 عكرمة الجدٌدة -حمص  هندسة مٌكانٌن نوال ابراهٌم علً 33 368
099427565

2 
 إنتاج 

 الزهراء -حمص  مٌكانٌنهندسة  ٌوسف بركات الحمود 34 369
094458661

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 آلٌات  1035005583 كرم اللوز –حمص  هندسة مٌكانٌن ثائر عفٌف فانوس 35 370

 الزهراء  -حمص  هندسة كهرباء سلٌمان جمٌل الشعبان 36 372
098823386

4 
 سٌر ومٌكانٌن 

 شٌن -حمص  هندسة كهرباء عبود جمٌل ناظم 37 372
096627561

 سٌر ومٌكانٌن  0

 وادي الدهب -حمص  هندسة مٌكانٌن عدنان عوض فوعانً 38 373
093290047

4 
 سٌر ومٌكانٌن 

 مساكن الضباط –حمص  هندسة مٌكانٌن بهاء الدٌن عبدهللا صارم 39 374
095523151

8 
 سٌر ومٌكانٌن 2127332



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  47الصفحة 
 

 كرم الزٌتون -حمص  هندسة مٌكانٌن سهٌل دمحم شاهٌن 40 375

099448609
6 

096668908
3 

 سٌر ومٌكانٌن 

 األرمنحً  –حمص   هندسة مٌكانٌن دمحم عبد الكرٌم شاهٌن 42 376
093355990

5 
 سٌر ومٌكانٌن 

 االنشاءات -حمص  هندسة مٌكانٌن جمال أحمد منجد 42 377
094402068

9 
 آلٌات 

 جب الجندلً - حمص  هندسة مٌكانٌن أمٌن محمود ونوس 43 378
093754909

6 
 سٌر ومٌكانٌن 2629978

 وادي الذهب - حمص  هندسة زراعٌة شادي ماجد العلً 44 379
096650235

5 
 سٌر ومٌكانٌن 2780551

 حً الحمراء -حمص  هندسة مٌكانٌن عبد اإلله فهمً الحلوانً 45 380
094447265

0 
 آلٌات 

 وادي الدهب -حمص  هندسة مٌكانٌن أحمد جمٌل أحمد 46 382
094466276

1 
 سٌر ومٌكانٌن 

 خربة التٌن  -حمص  هندسة كهرباء حسن حسن الغرٌر 47 382
095537281

1 
 الكترون 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  48الصفحة 
 

 المهاجرٌن - حمص هندسة مٌكانٌن وسام محً الدٌن الخضور 48 383
093036718

9 
 سٌر مركبات  

 الغوطة -حمص  هندسة مٌكانٌن ناظم ندٌم طٌارة 49 384
093356046

0 
 مٌكانٌن عام 2226361

 حً السبٌل -حمص  هندسة مٌكانٌن خضر الخطٌب ىٌسع 50 385

099943849
4 

099230386
3 

 إنتاج 

 العدوٌة -حمص  هندسة مٌكانٌن عدنان شحود الدٌب 52 386
098882277

4 
 عام مٌكانٌن 2112121

 النزهة -حمص  هندسة مٌكانٌن لؤي دٌاب النمري 52 387
095563715

4 
 عام مٌكانٌن 

 سٌر ومٌكانٌن 2765466 0966729475 النزهة –حمص  هندسة مٌكانٌن منهل شعبان المبة 53 388

 تلدو -حمص  هندسة مٌكانٌن سلٌم ٌوسف سالم 54 389
093286231

2 
 سٌر ومٌكانٌن 

 سٌر ومٌكانٌن وحوادث  1033652321 االنشاءات -حمص  مدنٌةهندسة  دمحم ندٌم أفٌونً 55 390



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  49الصفحة 
 

 ضاحٌة الولٌد –حمص  هندسة مٌكانٌن توفٌك تمورشادي  56 392
098203014

 سٌر ومٌكانٌن  5

 خربة الحمام -حمص  هندسة مٌكانٌن دمحم صالح حمود 57 392
093232664

9 
 مٌكانٌن -لوى  

 حً األرمن –حمص  هندسة مٌكانٌن وائل بركات الصالح 58 393
099697796

5 
 مٌكانٌن -لوى  

 وادي الدهب - حمص هندسة مٌكانٌن مضر ابراهٌم حسن 59 394
099912276

 سٌر ومٌكانٌن  4

 وادي الدهب - حمص  هندسة مٌكانٌن مٌسم رئٌف زرٌفه 60 395

098851873
9 

094530126
8 

 سٌر حوادث  

 باب السباع –حمص  هندسة مٌكانٌن سهام دمحم كنوزي 62 396
099298988

3 
 تصمٌم وإنتاج 

 حً الوعر -حمص  هندسة مٌكانٌن عروبعبد الناصر دمحم زهٌر  62 397
098845927

1 
 لوى 

 شٌن -حمص  كهرباءهندسة  دمحم شمسو ناصر 63 398
094052908

0 
 إنتاج 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  50الصفحة 
 

 وادي الدهب - حمص هندسة مٌكانٌن دمحم ٌوسف الحسن 64 399
093286121

 سٌر ومٌكانٌن  4

 الزهراء -حمص  هندسة مٌكانٌن سلٌمان أحمد المعال 65 400
093349290

4 
 سٌر ومٌكانٌن 2611147

 تنورٌن - حمص  هندسة مٌكانٌن حاماتًٌوسف رضوان  66 402
094493593

5 
 

            حوادث سٌر 
 معاصر زٌتونآالت 

 سٌر ومٌكانٌن + طالة 5553533 1033155505 األرمن -حمص  هندسة مٌكانٌن محسن عبد الرحمن ضحٌة 67 402

 ضاحٌة الولٌد –حمص  معهد  صناعً فاٌز عٌسى خلٌل 68 403
093366272

5 
 سٌر ومٌكانٌن 2769666

 عكرمة الجدٌدة –حمص  كلٌة حربٌة محرز خلٌل  بالل 69 404

093358152
9 

094925410
4 

 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء - حمص كلٌة حربٌة غسان حسٌن  هالل 70 405
093342196

7 
 سٌر ومٌكانٌن 2617824

 خربة الحمام - حمص كلٌة حربٌة العباسراكان حماده  72 406
098837945

4 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  52الصفحة 
 

 األرمن – حمص كلٌة حربٌة حسن سلٌمان جامع 72 407
093678684

 سٌر ومٌكانٌن 2614656 6

 المهاجرٌن -حمص  حموق مدٌن حسن مصري 73 408
090163136

1 
 سٌر ومٌكانٌن 2616245

 الصوٌري - حمص حربٌةكلٌة  مجد الدٌن خلٌل حسن عباس 74 409

093034982
8 

096236742
7 

 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء  - حمص كلٌة حربٌة عصام  سلٌمان الحموي 75 420
099987286

3 
 سٌر ومٌكانٌن 2617647

 الفحٌلة -حمص  حموق موفك سلٌمان بركات 76 422
098826170

2 
 سٌر ومٌكانٌن 5300959

 األرمن –حمص  حربٌةكلٌة  عدنان عبد الكرٌم عٌسى 77 422

094466026
6 

099465029
5 

 سٌر ومٌكانٌن 

 سٌر ومٌكانٌن 8830770 1033021558 المخرم الفولانً –حمص  كلٌة حربٌة بسٌم رضوان حدٌد 78 423

 الزهراء  -حمص  كلٌة حربٌة سمٌر محمود الحموي 79 424
098822164

6 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  52الصفحة 
 

 كرم اللوز –حمص  حموق عدنان حسٌن الحسن 80 425
096711349

0 
 سٌر ومٌكانٌن 

 سٌر ومٌكانٌن 6323321 1032523120 األرمن   –حمص   مهران هاشم النمري 82 426

 وادي الدهب - حمص حموق وسام علً دمحم 82 427
099291629

5 
 سٌر ومٌكانٌن 

 سٌر ومٌكانٌن  1032336153 وادي الذهب –حمص  حموق عالء حسٌن الدمحم 83 428

 األرمن  -حمص  حموق الحلو ومحسن عبد 84 429
093362245

1 
 سٌر ومٌكانٌن 2622481

 الحضارة -حمص  كلٌة حربٌة راتب عبود الدمحم 85 420
093329539

3 
 سٌر ومٌكانٌن 

 األرمن -حمص  حموق حٌان فرزت عوده 86 422
099901470

6 
 سٌر ومٌكانٌن 2629907

 حً السبٌل –حمص  حموق حسام خضر دٌب 87 322
093038965

2 
 سٌر ومٌكانٌن 

 كرم اللوز –حمص  حموق ابراهٌم دمحم الٌوسف 88 323
099425880

0 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  53الصفحة 
 

 الزهراءحً  – حمص حموق جالل شرٌف دمحم 89 324
093205895

3 
 سٌر ومٌكانٌن 

  ضاحٌة الولٌد  –حمص  حموق علً دمحم سعٌد نعامة 90 425
093327822

6 
 ومٌكانٌنسٌر  

 المهاجرٌن - حمص معهد هندسً حسن دمحم تكرونً 92 426
094959296

2 
 سٌر ومٌكانٌن 2614934

 عكرمة الجدٌدة - حمص مٌكانٌنمتوسط  معهد مهند سلٌمان الصالح 92 427

099155704
1 

095557525
5 

 سٌر ومٌكانٌن 2784334

 أوسط أرمن – حمص معهد خطوط حدٌدٌة علً سلٌمان السلٌمان 93 428

094431172
1 

099142044
8 

 سٌر ومٌكانٌن 

 ساكن الغربٌةم -حمص  معهد متوسط أسامة دمحم شمسً 94 429
093049967

0 
 سٌر ومٌكانٌن 

 عكرمة -حمص  مٌكانٌن معهد هشام نصر سالمة 95 430
093349737

3 
 سٌر ومٌكانٌن 

 8الوعر جزٌرة  – حمص صناعً معهد متوسط أحمد عبد الوهاب اللبابٌدي 96 332
099167367

7 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  54الصفحة 
 

 معهد متوسط عبد الكرٌم علً الشاوٌش 97 332
 األرمن – حمص

 الجنوبً

094436277
8 

 سٌر ومٌكانٌن 2622101

 البغطاسٌة  -حمص  معهد مرالبٌن فنٌٌن موسىدمحم عارف عماد الدٌن  98 333
093211700

0 
 سٌر ومٌكانٌن 2459555

 المهاجرٌن -حمص  مٌكانٌنمعهد متوسط  نادر حسن أبو دبٌس 99 434
099443008

2 
 سٌر ومٌكانٌن 2614036

 ضاحٌة الولٌد –حمص  معهد متوسط صناعً لؤي جهاد األحمد 200 435
093038427

6 
 سٌر ومٌكانٌن 

 حً الحصوٌة –حمص  صناعً معهد متوسط عبٌد حمٌد المزرع 202 436
099310174

4 
 ومٌكانٌنسٌر  2515195

 النزهة - حمص دبلوم معهد مٌكانٌن زخور بسام مسلم 202 437
099120707

 سٌر ومٌكانٌن  5

 د الحبٌبٌحسٌن حم 203 438
 صناعً متوسط معهد

 األرمن -حمص  تأهٌل تربوي
093398980

9 
 سٌر ومٌكانٌن 2616698

 عكرمة الجدٌدة –حمص   زٌاد حبٌب جبورة 204 439
098821592

2 
 ومٌكانٌنسٌر  

 اإلسكان العسكري –حمص  صناعً معهد متوسط علً محمود راشد 205 440
095519884

 سٌر ومٌكانٌن  3



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  55الصفحة 
 

 السبٌلحً  –حمص  معهد متوسط مالن محمود جنٌدي 206 442
093241992

1 
 سٌر ومٌكانٌن 

 حدٌدة الدردارٌة –حمص  مٌكانٌنمعهد  أحمد دمحم مرهج 207 442
095570553

3 
 ومٌكانٌنسٌر  

 هبوادي الذ - حمص مٌكانٌنمعهد  عمٌل عزت السلٌمان 208 443
093037785

6 
 سٌر ومٌكانٌن 2783334

 المحطة -حمص  ثانوٌة عبد الحسٌب سري كالو 209 444
099251140

6 
 سٌر ومٌكانٌن 2125588

 كرم اللوز  -حمص  ثانوٌة صناعٌة رٌف كنعانسائر ظ 220 445

098841189
8 

095579548
7 

 سٌر ومٌكانٌن 

 عكرمة الجدٌدة -حمص  ثانوٌة سامر ٌاسٌن عٌسى 222 446
098894333

 سٌر ومٌكانٌن  0

 سٌر ومٌكانٌن 2112617 1033216120 عكرمة الجدٌدة -حمص  ثانوٌة لؤي خضر العلً 222 447

 ضاحٌة الولٌد –حمص  ثانوٌة جودت صالح الخالد 223 448
093364514

5 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  56الصفحة 
 

 هبوادي الذ -حمص  ثانوٌة عبد المحسن حسن الحسن 224 449
095584488

4 
 سٌر ومٌكانٌن 2451173

 الزهراء -حمص  ثانوٌة منٌر حسن األحمد 225 450
094456615

0 
 سٌر ومٌكانٌن 

 األرمن  -حمص  ثانوٌة محمود حمدان خضور 226 452
096697706

5 
 سٌر ومٌكانٌن 2618812

 هبوادي الذ -حمص  ثانوٌة االبراهٌمعدنان علً  227 452

093376282
5 

095323782
3 

 سٌر ومٌكانٌن 

 صدد -حمص  ثانوٌة ناصٌف جرجس الشٌخ 228 433
093299846

9 
 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء - حمص ثانوٌة بشار عصام الحموي 229 454
099696038

 سٌر ومٌكانٌن 2617647 8

 العباسٌة -  حمص صناعٌة  ثانوٌة بدر خضر السالم 220 455
093237097

4 
 سٌر ومٌكانٌن 

 حً السبٌل -حمص  ثانوٌة أسد محمود جنٌدي 222 456
093339461

4 
 سٌر ومٌكانٌن 2632176



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  57الصفحة 
 

 الوعر -حمص  ثانوٌة موفك أحمد فهد 222 457
093330021

2 
 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء - حمص ثانوٌة فراس حسن األحمد 223 458
093376991

5 
 ومٌكانٌنسٌر  

 الحمٌدٌة  –حمص  ثانوٌة عصام راتب حٌاص 224 459
098898080

0 
 سٌر ومٌكانٌن 

عباس سلٌمان عبد اللطٌف  225 460
 حمدان

 العباسٌة -حمص  ثانوٌة صناعٌة
094484918

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء -حمص  ثانوٌة صناعٌة بسام جرجس تركٌة 226 462
099921956

7 
 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء  - حمص ثانوٌة صناعٌة دمحم سلٌمان ناصر 227 462
096633723

 سٌر ومٌكانٌن  4

 كرم الزٌتون   -حمص  ثانوٌة صناعٌة عالء أحمد حالوة 228 463
099128546

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 الزهراء -حمص  ثانوٌة حسن ابراهٌم السلٌمان 229 464
099443338

3 
 سٌر ومٌكانٌن 

 العباسٌة  –حمص  ثانوٌة مجدي أسمر زٌن العابدٌن 230 465
098851598

 سٌر ومٌكانٌن  3



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  58الصفحة 
 

 النزهة -حمص  ثانوٌة مضر عدنان دٌب 232 466
098845945

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 عكرمة الجدٌدة –حمص  ثانوٌة ناصر رجب شاهٌن 232 467
098899397

7 
 سٌر ومٌكانٌن 2786538

 باب تدمر  -حمص  إعدادٌة دمحم روحً حمود حمادي 233 468
094423946

0 
 سٌر ومٌكانٌن 

 السكن الشبابً - حمص شهادة حرفٌة بسٌم عبد الكرٌم أباظة 234 469
093274087

 سٌر ومٌكانٌن  8

 حً السبٌل - حمص إعدادٌة دمحم فهد مصطفى زعٌتر 235 470

093783211
0 

095409559
5 

 مٌكانٌن 

 الزهراء - حمص شهادة حرفٌة نضال محمود السكاف 236 472
093698606

5 
 سٌر ومٌكانٌن 

 تلبٌسة -حمص  شهادة حرفٌة طالل خالد العموري 237 472

099764937
7 

095630116
8 

 سٌر ومٌكانٌن 

 فٌروزة -حمص  شهادة حرفٌة فاتشً ابراهام فٌلجٌان  238 473
099311717

5 
 سٌر ومٌكانٌن 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  59الصفحة 
 

 كرم اللوز  –حمص  إعدادٌة ٌاسر صالح العبود 239 474
093356022

5 
 سٌر ومٌكانٌن 

 الصٌادٌة -حمص  إعدادٌة  محمود أحمد أحمد  240 475
095551869

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 المهاجرٌن -حمص  شهادة حرفٌة نذٌر مالن عبد الرحمن 242 476
099407299

8 
 سٌر ومٌكانٌن 

 طرٌك الشام  - حمص إعدادٌة حسن أحمد خلٌل 242 477
093280843

2 
 ومٌكانٌنسٌر  

 الرستن   -حمص  شهادة حرفٌة بسام دمحم الخطٌب 243 478
093220424

6 
 سٌر ومٌكانٌن 

 

ػطحادــــبظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 الوعر -حمص   تجارة والتصاد حبٌب مخولرامز  2 479
093375315

7 
 محاسبة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  60الصفحة 
 

 جورة الشٌاح -حمص  تجارة والتصاد دمحم عادل حجازي 2 480
093350609

4 
 محاسبة 2211255

 الشماس -حمص  تجارة والتصاد كلثومعبده عبد العزٌز  3 482
093390073

4 
 محاسبة 

 الدبالن -حمص  تجارة والتصاد دمحم ٌاسٌن زكرٌا 4 482
094443783

1 
 محاسبة 2471010

 محاسبة  1088356803 لطٌنة –حمص  تجارة والتصاد جورج مخائٌل ممدسً 5 483

 محاسبة 5553115 1031513660 األرمن الشمالً –حمص  دكتوراه علوم التصادٌة عبد الرزاق صالح األحمد 6 484

 تجارة والتصاد حسن شرٌف ابراهٌم 7 485
 األرمن –حمص 

 األوسط
094448726

9 
 محاسبة 

 محاسبة  1033281233 الدبالن -حمص  تجارة والتصاد دمحم جهاد شحود حشٌش 8 486

 محاسبة  1033821185 وادي الذهب –حمص  تجارة والتصاد مرٌم علً بري 9 487

 الوعر -حمص  تجارة والتصاد دمحم خالد الرحمون 20 488
093390073

5 
 محاسبة 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  62الصفحة 
 

 محاسبة   حمص  تجارة والتصاد وحٌد العوٌددمحم  22 489

 محاسبة 5628121 1031385355 وادي الذهب –حمص  هندسة مٌكانٌن أحمد محمود العلً 22 490

 محاسبة  1053301168 اإلنشاءات  -حمص تجارة والتصاد مروان دمحم النجار 23 492

 األرمن -حمص  تجارة والتصاد سامر ٌوسف ابراهٌم 24 492
095595855

9 
 محاسبة 

 عكرمة الجدٌدة –حمص  تجارة والتصاد أحمد حمدان الحسن 25 493
1033335030 
1003131103 

 محاسبة 

 النزهة -حمص  تجارة والتصاد تركً أحمد الحاٌن 26 494
094459346

3 
 محاسبة 2127506

 البغطاسٌة -حمص  تجارة والتصاد فواز عبد الحمٌد الهاشمً 27 495
094441151

6 
 محاسبة 

 محاسبة 5680501 1055365110 كرم اللوز -حمص   تجارة والتصاد ابتسام دمحم دربولً 28 496

 ضاحٌة الولٌد -حمص  تجارة والتصاد دمحم دٌب صالح الدٌوب 29 497
093324083

 محاسبة 2765000 8



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  62الصفحة 
 

 محاسبة  1035011520 الخضر -حمص  تجارة والتصاد سمٌح دمحم أمٌن الوفائً 20 498

 محاسبة  1033635161 وادي الذهب –حمص  تجارة والتصاد هٌثم أمٌن حمدان 22 499

 عكرمة الجدٌدة –حمص  تجارة والتصاد فادي ناصر ابراهٌم 22 500
1035550633 
 محاسبة  1022508623

 محاسبة  1033556356 الدبالن  -حمص  تجارة والتصاد سمٌر أدهم الدروبً 23 502

 

 

 

 

ػخطــــوطػوبصطـــــاتػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 خطوط وبصمات  1033361318 مرٌمٌن -حمص  ثانوٌة سٌمون معٌن دمحم 2 502



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  63الصفحة 
 

 خطوط وبصمات  1055381283 شٌن -حمص  ثانوٌة السالمشادي حمزة  2 503

 وبصمات بصمات 2221355 1003151516 الشعٌرات -حمص  حموق محمود حسن الخضر 3 504

 خطوط وبصمات  5611103 1033821133 عكرمة -حمص  ثانوٌة ٌاسر هاشم االسماعٌل 4 505

 صدد -حمص  علوم جنائٌةمعهد  رشٌد موسى سركٌس 5 506
1055856285 
 توالٌعو بصمات  1088025532

 توالٌعخطوط و  1035513115 العباسٌة -حمص  ثانوٌة حسان أحمد المطان 6 507

 خطوط وبصمات 5685031 1031260586 الحضارة -حمص  أدب انكلٌزي جمال صالح جوهر 7 508

 خطوط وبصمات  1035225888 مساكن الدكاترة -حمص  هندسة مٌكانٌندكتوراه  بسٌم علً عمران 8 509

 كرم اللوز  -حمص  ثانوٌة سامر محمود معروف 9 520
1088333105 
 خطوط وبصمات  1022862535

 خطوط وبصمات  1003252206 وادي الذهب  –حمص  دكتوراه فً لسم المكتبات  أحمدنورس أمٌر  20 522



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  64الصفحة 
 

 خطوط وبصمات 5150363 1001838155 النزهة -حمص  هندسة كهرباء أحمد علً االبراهٌم 22 522

 وبصمات وتوالٌعخطوط  5216510 1036581308 الوعر  -حمص  معهد أدلة جنائٌة دمحم برهان حبوس 22 523

 فنً خطوط 5212111 1002322050 الوعر -حمص  ثانوٌة أشرف دمحم العبد الرحٌم 23 524

  1005815131 األرمن الجنوبً –حمص  ثانوٌة هائل تركً الحسن 24 525
كشف وثائك  –توالٌع 

 خطوط وبصمات  –مزورة 

 خطوط وبصمات  1033558358 األرمن  –حمص  ثانوٌة جورج أدٌب ٌعموب 25 526

 

 

 

ػخـبـــرةػصـــغطغائغظ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــــرظػـهادةــاضذــػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضهـــرش
ػاتـــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  65الصفحة 
 

 الحمٌدٌة  –حمص  هندسة كٌمٌائٌة عفٌف بهجت صٌرفً 2 527
093355471

7 
 كٌمٌائٌة 

 كٌمٌائٌة  1035118535 البغطاسٌة –حمص  هندسة كٌمٌائٌة عمار لنمجً 2 528

 عكرمة الجنوبٌة –حمص  بتروكٌمٌاهندسة  محمود حسن أسعد 3 529
099102034

0 
 بتروكٌمٌا 

 عكرمة الجدٌدة –حمص  غذائٌة هندسة  عدنان علً طلو 4 520
093245079

0 
 غذائٌة 

 هندسة بتروكٌمٌا وغذائٌة عالء رفٌك منصور 5 522
مرٌمٌن            –حمص 

 الحً الشرلً
 غذائٌة بتروكٌمٌا و 6361111 1038365551

 بغطاسٌةال -حمص  هندسة كٌمٌائٌة دمحم مرهف بركات 6 522
099880011

5 
 كٌمٌائٌة 2223338

 

 

ػرصـــاتػوحصـــرػإرثــرائــضػوتــسخـبـرةػ
ػاتــاضطالحظػفـــاتــمػاضهــــرشػصنــــــوانػاضدــرظػـهادةــــــاضذـػيــــمػاضثالثـــــاالداضرشمػاضرشمػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  66الصفحة 
 

ػـيػــأرضـػـوالــجـػاضخاصػاضطام
 حموق معال أحمد عبد الرحمن 2 523

ضاحٌة الولٌد شارع  - حمص
 فرضٌة  1055611631 15رلم 

 وادي الدهب -حمص  حموق باسل دمحم زرٌما 2 524
1036312553 
 فرضٌة  1058613051

 فرضٌة  1008668321 اإلنشاءات - حمص حموق عبد الرحمن دمحم أمٌن سٌف الدٌن 3 525

عبد الكرٌم صالح الدٌن زكور  4 526
 العشً

 حموق
      الشامًكرم  -حمص 

 فرضٌة  1033211255 شارع البٌروتً

 حموق سلٌمان دمحم الحورانً 5 527
 عكرمة الجنوبً - حمص

 5شارع رلم 
 فرضٌة  1033885658

 أدب عربً وسام هاشم سعود 6 528
وادي الذهب جانب  –حمص 

 اإلمام علً بن أبً طالب
 فرضٌة  1022023306

 حموق علً أحمد زرٌما 7 529
    كرم اللوز - حمص

 شارع بلنسٌة
 فرضٌة 5655565 1055153551

 فرضٌة  1035008316 الوعر - حمص معهد شرعً عبد الفتاح عبد الرزاق أصالن 8 530

 فرضٌة  1088605553 فولانً خرمم – حمص ابتدائٌة عساف عزٌز عساف 9 532



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  67الصفحة 
 

 1035386551 خرم الفولانًم - حمص حموق منى سامً خضور 20 532
8831031 
 فرضٌة 8831252

 فرضٌة  1033551231 خربة التٌن نور -حمص  حموق محمود جمٌل البشالوي 22 533

 فرضٌة  1058563256 األرمن -حمص  حموق سوزان نصر الدلة 22 534

 فرضٌة  1033335316 اإلنشاءات - حمص حموق غسان دمحم عون الحبال 23 535

 فرضٌة  1002583355 خربة الحمام -حمص  حموق أحمد محمود لبوي 24 536

 فرضٌة  1001110225 وادي الذهب  –حمص   مهند الدروٌش 25 537

 فرضٌة  1005636520 الوعر - حمص معهد شرعً والء عبد الفتاح أصالن 26 538

 فرضٌة 5685151  كرم الزٌتون –حمص  ثانوٌة سوالف دمحم برهوم 27 539

 المصٌر  – حمص حموق خالد ابراهٌم العوض 28 540
1038630553 
 فرضٌة  1033536120

 فرضٌة  1036632526 الزهراء -حمص  حموق  عبد الرحمن ابراهٌم الحكٌم 29 542



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  68الصفحة 
 

 فرضٌة  1055653522 المنالٌة -حمص   موسى عمراننده دمحم ٌل 20 542

 

 

 

 

 

 

 

 

ػجغوضوجغاخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــرظػــهادةـــاضذـػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفـــاتــمػاضهــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 دمحم عبدو الملحم 2 543
هندسة فً دكتوراه 

 جٌولوجٌاال
 عكرمة الجنوبٌة –حمص 

093264858
8 

 جٌولوجٌا 

 

 



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  69الصفحة 
 

ػرقـــودػإدارغــــظػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــرظػــهادةـــاضذـػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفـــاتــمػاضهــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 عمود إدارٌة  1032835161 السلمٌة  - حمص   حموق   عبد الحمٌد خالد الدٌاب  2 544

 

ػضعظػإذــــارةػصـــمػوبصــــمػػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــرظػــهادةـــاضذـػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفـــاتــمػاضهــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

 لغة إشارة صم وبكم  1003323082 وادي الذهب  –حمص  ثانوٌة رٌم دمحم زرٌبً 2 545

 

ػغــــظػحقــوقػطضـصغـــظػسصرخـبـرةػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  70الصفحة 
 

اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــوانػاضدــرظػــهادةـــاضذـػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفـــاتــمػاضهــــرش
ػاتــاضطالحظ ػأرضــيػجــوال

  1028233110 كرم اللوز - حمص   حموق  ٌوسف عبد الرحمن لاسم  2 546
حموق ملكٌة وفكرٌة  

 عالمات فارلة
 

ػبػـــرػذعــاغغـــظػططــازــصغـرةػـــخـب
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنــــــوانػاضدــــرظػــهادةـــاضذـػيــــمػاضثالثـــــاالدػاضخاص

ػفـــاتــمػاضهــــرش
ػاتــاضطالحظ

ػيــأرضــػوالــجــ
 صٌاغة وُمعاٌرة 3517360 1055666131 الحمٌدٌة –حمص  شهادة حرفٌة أنطوان عبد المسٌح ستٌتً 2 547

 

 

 م  2022/  7/  4 اضطــواســـقػعـــػػػػ  2442/ 22/ 24 سيدطذــــقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 وزغــــــرػاضطــــــدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػطصتبػاضخبـراتػاضقضائغـظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



ػػاضجطهورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضقضـائغـظ
ػػ2022/ 7/ 4ػتارغخػ/ل(2466)ػباضقرارألداءػاضغطغنػػػصدرتػػ2021 ولػرــامػجدا
ػ

 2022 ضطـــامػحطــــصػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد

 72من  72الصفحة 
 

 اضقـــاضــــــيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضقــاضــــيػاضطدتذارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػأحطـــدػاضدــــغدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطــــارػبــــاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  2الصفحة 
 

 

ىذــــررــيىوقانــونـــيإرثىىحصــرخبــرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىهادةىــالذـــىيـــمىالثالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهـــرق
ىاتــالحظــالم

ىـوالــجـىـيــأرضـ
 حصر إرث شرعً 9033188890  نوى -درعا  ثانوٌة عامة موسى المذٌب رٌاض 2 2

 حصر إرث لانونً ;3013;:909  المحطة –درعا  ثانوٌة عامة دمحم عبده العلً 2 2

 حصر إرث شرعً ولانونً ;8838;;;90  إزرع -درعا  شرٌعة  صهٌب عبد الكرٌم المداح 3 3

 حصر إرث شرعً ولانونً 90:0099180  إزرع -درعا  حموق  هدى حسنً عوض  4 4

 حصر إرث شرعً ولانونً 9098181100  الحران -درعا  معهد تجاري زٌنب فاٌز الحربات  5 5

 حصر إرث شرعً ولانونً :909039180  الشٌخ مسكٌن –درعا  معهد علوم تمانً ناهدة علً عبد الرحمن 6 6



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  2الصفحة 
 

 حصر إرث شرعً ولانونً 90;89;9080  درعا  هندسة كهربائٌة إسراء دمحم ذٌب العبٌد  7 7

 حصر إرث شرعً 9098:08391  طفس -درعا  ثانوٌة عامة أحمد علً الشنبور  8 8

 حصر إرث لانونً  0913;90080  حً المصور –درعا  هندسة مدنٌة أحمد نهار الزامل 9 9

 حصر إرث شرعً ولانونً 9000090089  درعا حموق عبدو حسٌن الزعبً  20 20

 حصر إرث شرعً :03909::90  حً المطار –درعا  ثانوٌة عامة غسان جبر الفالوجً 22 22

 حصر إرث لانونً 90899:3980  نوى -درعا  ثانوٌة عامة نادٌا خالد الزوكانً 22 22

 حصر إرث شرعً 900333:1:9  نوى -درعا  حموق فاٌز نمر عرار 23 23

 حصر إرث شرعً ولانونً ;080833;90 :;;0009 الكاشف -درعا  ثانوٌة عامة منصور موسى الماسم 89 89

 حصر إرث شرعً ولانونً 3:19;90013  الصنمٌن -درعا  حموق دمحم كمال تٌسٌر الزعبً :8 :8



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  3الصفحة 
 

 

ىظــــاروــرقخـبـرةى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىهادةىــالذـــىيـــمىالثالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهـــرق
ىاتــالحظــالم ىجــوالىأرضــي

 ةعمارٌ 0913;90080  حً المصور –درعا  هندسة مدنٌة أحمد نهار الزامل 2 26

 عمارٌة 8090;:;:90  المطار  –درعا  هندسة معمارٌة أكرم أبو العالٌا 2 27

 عمارٌة 98;3;:9088  السحاري -درعا  هندسة معمارٌة بشار ٌاسٌن الرفاعً 3 28

 عمارٌة :8891;9088  مساكن  –درعا  هندسة مدنٌة تٌسٌر محمود تمٌم  4 29

 عمارٌة 90999:9918  السبٌل -درعا  هندسة معمارٌة جمال طه الكراد 5 20

 عمارٌة 9088808089  شمال الخط –درعا  هندسة مدنٌة  موسى صبحً فلوح  6 22



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  4الصفحة 
 

 عمارٌة 909898:131  بصرى الشام –درعا  معهد هندسً موسى دمحم الممداد  7 22

 عمارٌة  3:1808; الصنمٌن –درعا  هندسة مدنٌة  هشام ابراهٌم النصار  8 23

 عمارٌة ;03;88;900  جاسم –درعا  معهد هندسً جمال دمحم النصار 9 24

 عمارٌة ;089;:9089  ازرع -درعا  هندسة كهرباء  حمد الخالد أناصر  20 25

 تمٌٌم عماري 3;900:8998  شمال الخط –درعا  هندسة مدنٌة  جرٌس فهد العٌد  22 26

 عمارٌة 9080138019  الشٌخ مسكٌن  –درعا  مدرسة المساحة  دمحم عماد الدٌن الحمود 22 27

 تمٌٌم عماري 809;;0::90  ضاحٌة الٌرمون –درعا  هندسة مدنٌة  صالح دمحم المٌك 23 28

 تمٌٌم عماري 0389;90809  ازرع -درعا  هندسًمعهد  معن عبد هللا البلخً  24 29



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  5الصفحة 
 

 عمارٌة :900889:19  إزرع-درعا  معهد مرالبٌن فنٌٌن دمحم حسنً المالب 25 30

 عمارٌة 39388;90:8  داعل -درعا  مدرسة المساحة فوزي ناٌل العاسمً 26 32

 عمارٌة 9000:80899  الصنمٌن -درعا  معهد هندسً فوزي أحمد الشتار 27 32

 عمارٌة 908093:110  السبٌل -درعا  مدرسة المساحة سامر سلمان أبو عراج 28 33

 عمارٌة :90883:881  حً الكاشف –درعا  مدرسة المساحة عبد المولى أحمد الجبر  29 34

 عمارٌة 888;909188  الصنمٌن -درعا  هندسة مدنٌة  ناظم دمحم العللوه 20 35

 

 

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  6الصفحة 
 

ىخـبـــرةىدــــــورى
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىهادةىــالذـــىيـــمىالثالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهـــرق
ىاتــالحظــالم ىجـــوالىأرضــي

 حموق غانم دمحم خلف  2 36
ممابل المجمع   –  درعا

 الحكومً
 9083800981  

  089;909908  طرٌك السد  – درعا  تعلٌم أساسً  ٌحٌى عبد الرحمن الحرٌري 2 37

  9099:91318  معربة   –  درعا تعلٌم أساسً  دمحم عبد هللا الصمر 3 38

 

 

 

 

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  7الصفحة 
 

ىخـبـــرةىمدــــــاحــظ
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىالخاص

ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدــرنىهادةىــالذـــىيـــمىالثالثـــاالد
ىوالـــجىيـــأرض

 مساحة :8:::90800  بصرى الشام –درعا  ثانوٌة عامة مهٌب أحمد الممداد  2 39

 مساحة 9980:;90:3  بصرى الشام –درعا  معهد مرالب فنً جمال موسى الممداد 2 40

 مساحة 9001108930  غباغب -درعا  مساعد فنً /ثانوٌة عامة  عبد هللا عبدو فرسخ 3 42

 مساحة 9080009098  درعا  المساحةمدرسة  زٌددمحم راشد رشٌد أبا 4 42

 مساحة 93:839;;90  الشٌخ مسكٌن –درعا  مدرسة المساحة عماد اسماعٌل خصاونة 5 43

 مساحة 900:091989  درعا ازرع مدرسة المساحة امٌن عباس العباس 6 44

 مساحة 0081389;90  خربة غزالة –درعا  مساعد فنً دمحم الحاج علً زٌاد 7 45



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  8الصفحة 
 

 مساحة 9399;03;90  إزرع  -درعا  معهد مرالب فنً ٌك النجالت رزأكرم ا 8 46

 مساحة 9;90880:18  الكاشفحً  –درعا  مدرسة المساحة عبد هللا سلٌمان العٌد 9 47

 مساحة 30;9098980  المطار  – درعا  هندسة مدنٌة  حمد الجٌوشأباسل  20 48

 مساحة 9030808103  لرفا  -درعا  مدرسة المساحة حمد الحمويأرافع  22 49

 مساحة ;909380198  شمال الخط –درعا  هندسة مدنٌة كراد مهند محمود اال 22 50

 مساحة 903;900888  الشٌخ مسكٌن –درعا  مدرسة المساحة بسام حسٌن الخلف 23 52

 مساحة 90;:908800  الشٌخ مسكٌن  –درعا  مدرسة المساحة دمحم أحمد الحرٌري 24 52

 

 

 



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  9الصفحة 
 

ىخـبـــرةىرلــومىجنــائوـظ
الرقمى
ىالطام

الرقمى
ىكنـــوانىالدــرنىهادةىــالذـــىيـــمىالثالثـــاالدىالخاص

ىفـــاتــمىالهـــرق
ىاتــالحظــالم ىجــوالىأرضــي

 بصمات وتوالٌع وخطوط ;3;9089083  حً البعث –درعا  تعلٌم أساسً  عوض محمود الفشتكً 8 8:

 بصمات وتوالٌع وخطوط 930;903309  إزرع-درعا  تعلٌم أساسً سلٌمان محمود الجبارٌن 0 9:

 تعلٌم أساسً ابراهٌم تٌسٌر الزعبً 8 ::
الصنمٌن دٌر  –درعا 

 البخت
 بصمات وتوالٌع وخطوط 19803;9003 

 

 

 

 

ىخـبـــرةىمحــادــــبظ
ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــــوانىالدــرنىهادةىــالذـــىيـــمىالثالثـــاالدالرقمىالرقمى



ىىالجمهوروظىالطربوظىالدوروظ
ىوزارةىالطــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـظ
ىى2022/ 7/ 4ىتاروخى(/ل2466)ىبالقرارألداءىالومونىىىصدرتىى2021جداولىرــامى

 2022 لطـــامىــاىــــدررأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــظىىىىىىىىىىىى

 20من  20الصفحة 
 

ىـوالـــجىيــأرضــىالخاصىالطام

 محاسبة ;000391;90  المطار  - درعا  ماجستٌر محاسبة عالء شمسً الصبٌحً 2 56

 محاسب لانونً 0;30:8::90  شمال الخط  –  درعا محاسبة فارس أحمد الفندي 2 57

 

 م  2022/  7/  4 المــوافـــقىهـــىىىى  2442/ 22/ 24 فيدمذــــقىىىىىىىىىى

 

 وزوــــــرىالطــــــدلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىمكتبىالخبـراتىالقضائوـظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىالقـــاضــــــيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقــاضــــيىالمدتذارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 أحمـــدىالدــــودىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمــــارىبــــاللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  2الصفحة 
 

 

ىوىمـــائوــةىةــمـدنوارةىوىـــرمخـبـرةىهنددــــةى
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىاتــالحظــالمىفـــــاتــــمىالهـــــرقىكنــــــوانىالدـرنىهادةـــــــالذىيـــــمىالثالثـــــاالدىالخاص

ىوالــــجىيــــأرض
 تخمٌن وافراز  3400583390  المواصالت -دٌر الزور  عمارةهندسة  جمٌل سعد الدٌن عكل 2 2

 مساحة وتخمٌن عمارات 3488055533  المصور  –دٌر الزور  مدنٌةهندسة  عبود فاضل عبود كركوكلً 2 2

 انشاء وتخمٌن 3459355498  المصور   -دٌر الزور  مائٌة هندسة خطاب عمر الساٌج 0 0

 3499503935  المصور  –دٌر الزور  عمارةهندسة  باسل سٌف الدٌن خلوف 6 6
استشارات    تنظٌم  -تنفٌذ 

 ودراسات

 اكساء -تخطٌط  - افراز  3409533959  الثورةحً  –دٌر الزور  عمارةهندسة  هلل الصالح عبد الهادي عطا 5 5

 أضرار -افراز  -تخمٌن  3400993949  المصور  –دٌر الزور  هندسة مدنٌة دمحم أنس أٌمن السحل 2 2



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  2الصفحة 
 

 تمدٌر أضرار 3405399955  المصور  –دٌر الزور  هندسة عمارة سهٌل سلٌمان سند  7 7

 تمدٌر أضرار -تخمٌن    الضاحٌة  -دٌر الزور  هندسة مدنٌة دمحم عباس خلف السنور 8 8

 خبرات فنٌة 3493434383  المصور  –دٌر الزور  هندسة عمارة  ناصر حسن سبع الدٌر 9 9

 إفراز -تخمٌن  –عمارٌة  3499993393  المصور  –دٌر الزور  هندسة عمارة  بشار شرٌف شباط 20 20

 فرازإ - تخمٌن -انشاء    المصور  –دٌر الزور  هندسة مائٌة نوري ثابت الدمحم 22 22

 

 

 

 

 



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  0الصفحة 
 

ىـانوــكــموكىـورىوــــدـخـبـــرةى
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىالخاص

ىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالد
ىفـــاتــمىالهـــرق

ىاتــالحظــالم
ىوالـــجىيــأرض

 حموق غسان ٌاسٌن الحمود 2 22
حً  –دٌر الزور 

 المصور
 حوادث سٌر وتمدٌر أضرار  3400599035 

 معهد تجاري عبد الرزاق دمحم المال راشد 2 20
حً  –دٌر الزور 

 المصور
 3488558930 

تمدٌر أضرار ونسبة 
 مسؤولٌة

 3459595990  دٌر العتٌك –دٌر الزور  حموق  معاوٌة ممدوح الضللً  0 26
تمدٌر أضرار ونسبة 

 مسؤولٌة

 3499950995  حً الثورة –دٌر الزور  ثانوٌة عامة دمحم عامر عبد الغفور خرٌط 6 25
تمدٌر أضرار ونسبة 

 مسؤولٌة

 مٌكانٌن آلٌات وأضرار  3405058599  الثورةحً  –دٌر الزور  هندسة مٌكانٌن  دمحم رشاد االحمد الخلف  5 22

 مطابمة محرن آلٌات 3495939549  دوار حوٌجة –دٌر الزور  ثانوٌة عامة إٌاد طارق صفٌف 2  27

 مطابمة محرن آلٌات 3494995984  حً الثورة –دٌر الزور  ثانوٌة فنٌة مصطفى خلٌل الحبٌب االبراهٌم 7 28

 هندسة مٌكانٌن السراجدمحم عامر وٌس عبود  8 29
حً  –دٌر الزور 

 المصور
 آلٌاتتمدٌر أضرار –تأمٌن   

 



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  6الصفحة 
 

ىــةــخـبـــرةىزرارو
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالدىالخاص

ىوالــجىيــأرض

 زراعٌةهندسة  حٌاة عبد الوهاب نهري 2 20
حً  –دٌر الزور 

 المصور
 3455895835 

أضرار   -ارشاد زراعً 
 زراعٌة

22 2 
عبد الرحمن علً أحمد دمحم 

 علً
 هندسة زراعٌة

حً  –دٌر الزور 
 المصور

 أضرار  - محاصٌل -رشاد إ 3485555909 

تمدٌر  -رشاد زراعً إ 3405894389  المٌادٌن -دٌر الزور  زراعٌةال كلٌة  عدنان ٌاسٌن دشه الفرٌح 0 22
 أضرار 

 خبرات زراعٌة 3499545953  بعاجٌن -دٌر الزور  زراعٌةالعلوم إجازة فً ال عبٌدة دمحم سعٌد شرف 6 20

 

 

 



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  5الصفحة 
 

ىثىــاتىوىمواروـــضىوتركــخبرةىفرائ
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىالخاص

ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالد
ىوالــجىيــأرض

 موارٌث 3485538549  الرصافة -دٌر الزور  ثانوٌة عامة عماد ٌاسٌن هنٌدي  2 26

 موارٌث 3489595354  الجبٌلة -دٌر الزور  ثانوٌة عامة  عبٌدة ٌوسف العبوش 2 25

 موارٌث 3480953553  المٌادٌن -دٌر الزور  ثانوٌة عامة داود دمحم الحسٌن الشاهٌن  0 22

 موارٌث 3409933990  المٌادٌن -دٌر الزور  حموق فاطمة منصور العبٌد  6 27

 موارٌث 3444335905  المٌادٌن -دٌر الزور  ثانوٌة عامة أٌمن مصطفى المصطفى  5 28

 

 



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  2الصفحة 
 

ىخـبـــرةىرلــومىجنــائوـة
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالدىالخاص

ىوالــجىيــأرض

 3449599533  جبٌلة -دٌر الزور  ثانوٌة عامة رجب دمحم وحٌد الشمري 2 29
تزوٌر وتزٌٌف     

 خطوط وبصمات

00 2 
ابراهٌم اسماعٌل األحمد 

تزوٌر وتزٌٌف      3405355953  المٌادٌن -دٌر الزور  إعدادٌة الخالد
 بصمات

 بصمات 3485439435  حً الثورة –دٌر الزور  إعدادٌة أحمد دمحم بدران السالم  0 02

 بصمات  -تزوٌر  3445998393  المٌادٌن -دٌر الزور  ثانوٌة عامة  طالل فارس البطاح 6 02

 

 

 

 



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  7الصفحة 
 

ىاءـــهربـــكةىــــهنددىخـبـــرةى
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىالخاص

ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــالثالثمىــاالد
ىوالـــجىيــأرض

شارات وتمدٌر تاس 3490484094  عابد أبو –دٌر الزور  هندسة كهرباء دمر صالح العكلة 2 00
 مسؤولٌة وأضرار

 

 

ىتمالكــــادخـبـــرةى
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىالخاص

ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالد
ىوالـــجىيــأرض

 استمالن 3488533555  المصور –دٌر الزور  حموق هانً دمحم أمٌن نمشبندي 2 06

 



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  8الصفحة 
 

ىــــالوـــةخـبـــرةىم
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىالخاص

ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالد
ىوالـــجىيــــأرض

 محاسبة  3488958543  حً الثورة –دٌر الزور  ثانوٌة تجارٌة ناجً عطاهللا دمحم 2 05

 تصفٌة تركات 3484093839  شٌخ ٌاسٌن –دٌر الزور  حموق  دمحم علً عكلة الحنشول 2 02

 تجارة والتصاد جمعة سراي الجاسم 0 07
حً  –دٌر الزور 

 مالً -محاسب لانونً  3499985805  المصور

 تجارة والتصاد رصمر عدنان الصك 6 08
حً  –دٌر الزور 

 محاسبة  3495980598  المصور

 محاسبة  3405590935  أبو عابد  –دٌر الزور  تجارة والتصاد نبراس رشاد العلً 5 09

 حموق أحمد رٌاض الدرٌعً 2 60
حً  –دٌر الزور 

 المصور
 تصفٌة تركات 3455950089 

ى



ىىالجمهوروةىالعربوةىالدوروة
ىوزارةىالعــدل

ىمكتبىالخبــراتىالقضـائوـة
ىى2022/ 2/ 00ىتاروخى/ل(2622)ألداءىالومونىىى:ىى2021جداولىرــامى

 2022 لعـــامىدوــرىالــــزورأدـمـاءىالخبــراءىفيىردلوــةىىىىىىىىىىىى

 9من  9الصفحة 
 

ىةــاحــــــخـبـــرةىمد
الرقمى
ىالعام

الرقمى
ىالخاص

ىاتــالحظــالمىفـــاتــمىالهـــرقىكنـــوانىالدـرنىهادةىـــالذىيـــمىالثالثــاالد
ىجوالىأرضي

 مساحة  3455553358  المٌادٌن -دٌر الزور  مدرسة المساحة عبد الرزاق جمٌل الخلف 2 62

 مساحة 3455555548  موظفٌن  -دٌر الزور  مدرسة المساحة شالشعبد الصمد لاسم  2 62

 مساحة 3403545959  المٌادٌن -دٌر الزور  مدرسة المساحة عامر شفٌك الطعمة 0 60

 

 م  2022/  2/  00 المــوافـــقىهـــىىىى  2662/ 22/ 20 فيدمذــــقىىىىىىىىىىىىىىىىى

 وزوــــــرىالعــــــدلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىمكتبىالخبـراتىالقضائوـةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىــــــيىالقـــاضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقــاضــــيىالمدتذارىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 03من  2الصفحة 
 

 

ػطبغظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 طب بشري حسان السماره 2 2
شارع  ملعب  –برامكة 

 تانً فنً / 11تشرٌن  بناء 
 عصبٌة 2566023990 

 دوٌةأتحلٌل  2566303313  عرطوز -رٌف دمشك  صٌدلة دمحم  محسن العبٌد 2 2

 طب شرعً فراس عبد الكرٌم  ناصٌف 0 0
شمالً الحدٌمة   - تجارة 

 شارع جابر بن حٌان
 شرعًطب   2533932230 

 طب شرعً شرٌف مٌماس 6 6
                  باب شرلً 

 جانب مغسل ٌزن
 شرعًطب  2566366203 

 

 

 

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل
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ػططضوطــــاتغـــظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 حمروشماجد أحمد   2 5
هندسة معلوماتٌة + المعهد 

 الوطنً لإلدارة العامة
 برمجٌات حاسبات  2533263235  الزاهرة الجدٌدة

 هندسة معلوماتٌة جمٌل  ماهر األٌوبً 2 2
    جانب  -ركن الدٌن  

 ومريأحمد أمدرسة 
 معلوماتٌة 2535623303 

 دمحم اسماعٌل  الحرٌري 0 3
 هندسة معلوماتٌة

 واتصاالت
 معلوماتٌة 2533393620  رٌف دمشكعدلٌة 

 معلوماتٌة 2551033003  ركن الدٌن  هندسة كهرباء علً مصطفى  البرالً 6 8
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ػظــائغــؼربـــعظددـــظػصخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 هندسة كهرباء عمر أحمد  شرف الدٌن 2 9
     كرم الطلعة  -حرستا 

 بناء شرف  الدٌن
 2530951621  

  2533353333  ساحة عرنوس هندسة مٌكانٌن و كهرباء لؤي  علً صوان 2 20

 حموق بن دمحم بشٌرعبد المادر بشار  0 22
شارع بغداد                 

 مولف األزبكٌة
 2599602301 

دوات جهزة وأأتمٌٌم 
 منزلٌة

  2550613333  حً  الحمصً -جرمانا  هندسة كهرباء رائد دمحم المطر 6 22

 

 

ػظــــارغــػـخـبـرةػر
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اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ

ػـوالــجـػــيــــأرض
 عمارٌة 2533362122  ممابل  المخفر -ركن الدٌن  هندسة مدنٌة سبع النور لرصلً 2 20

 كهرباءهندسة  تمٌم فاٌز الصدلة 2 26
    الحً الغربً -النبن  

 عمارٌة 2533333269 3002999 شارع الزراعة

 عمارٌة 2533909296  شارع العام -صٌدناٌا   زراعٌةهندسة  جرٌس  الٌان  الخوري 0 25

 عمارٌة 2533035635 9310331 حً التاللٌح  –  جرمانا هندسة مدنٌة عٌد عبدهللا برهوم 6 22

 عمارٌة 2500351393  شارع الوحدة  –ٌبرود  هندسة مدنٌة مها كمال  حمود 5 23

 هندسة مدنٌة مرهف  أحمد  صبحً السمان 2 28
بناء    12دمر  ج مشروع 

 عمارٌة 2533069016 6106105 6ط   03

  ماردٌنً دمحم رفٌك خلٌل  3 29
            الحجر االسود  

 جانب جامع  الشافعً
 عمارٌة 2560090650 
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 هندسة زراعٌة ٌلٌا  نموال ساباإ 8 20
              التل صٌدناٌا  

 لرب البلدٌة
 عمارٌة 2566303906 9596139

  منار الدرا 9 22
     03مشوع دمر جزٌرة  

 9ط  12بناء 
 عمارٌة 2566306130 

 هندسة عمارة لاسم بن شفٌك لٌطاز 20 22
 الكازٌة –المدم 

ممابل ممسم الهاتف بناء لٌطاز 
 وحامدة

0113023 
 تمٌٌم عماري 2566396051 0113365

 عمارٌة 2566350333 35123232 شارع  الرئٌسً  -الكسوة  هندسة مدنٌة عبد الرؤوف  أحمد غازي 22 20

 عمارٌة 2566030331  حً الجالء -المطٌفة  هندسة مدنٌة بالل دمحم لرٌع 22 26

 تجارة والتصاد مصطفى منار السبع 20 25
      ساحة عرنوس بناء 

 عمارٌة 2533655336  1بدوي وجنن ب 

 هندسة مدنٌة زٌاد نعٌم الخوري 26 22
         بلودان    -زبدانً  

 عمارٌة 2566613005  شارع الجابري

 عمارٌة 2533233222  بناء سلعس  -التل   جهاد دمحم  عابد سلعس 25 23

 عمارٌة E3  2535039330جزٌرة  -ضاحٌة االسد    مٌساء أحمد  أٌوب 22 28
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 03من  2الصفحة 
 

  سمر الداغستانً 23 29
         ساحة  ال  -زملكا  

 عمارٌة 2563390933  جانب وحدة المٌاه

  عبد العزٌز بدره 28 00
                  شارع بغداد 

 مرشد خاطرشارع 
 عمارٌة 2560333235 3361311

 عمارٌة 2563959159 3016102 شارع  المحكمة - ٌبرود هندسة مدنٌة مٌشٌل فرانسٌس 29 02

 عمارٌة 2555200330 3016102 شارع المحكمة -ٌبرود   هندسة مدنٌة هدى سعادة 20 02

 عمارٌة A  2566003009جزٌرة  -ضاحٌة  لدسٌا  هندسة مدنٌة أنس  دمحم دٌب  بٌجو 22 00

 ثانوٌة عامة ٌوسف زكً  الصباغ 22 06
  c2جزٌرة  -ضاحٌة لدسٌا 

 ممابل جامع المدسً
 عمارٌة 2599510332 

 عمارٌة 2566253332  حلبون -التل  هندسة مدنٌة مصطفى محمود دٌب 20 05

 عمارٌة 2566366130  شارع التجلً –صٌدناٌا  معهد هندسً عامر جرٌس  النداف 26 02

 عمارٌة 2500532103  شارع  الثكنة –لطٌفة  هندسة معمارٌة نجوى دمحم  الشٌخة 25 03
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  وائل مرشة بن درغام 22 08
الدفاع المدنً     -عباسٌٌن  

 عمارٌة 2566316321  بناء لسٌس

 عمارٌة 2593313333 3313333 للعة جندل  –  لطنا هندسة مدنٌة عاطف  ٌحٌى السمعان 23 09

 معهد متوسط هندسً خالد حسن برعٌش 28 60
سرغاٌا  الحً الشمالً  

 عمارٌة 2566039533  معروف من المختار

 ثانوٌة عامة عصام حسن الحالق 29 62
دوار راس التوم  -الكسوة  

 عمارٌة 2566200032 3512033 جانب صٌدلٌة مهند

 ثانوٌة فنٌة دمحم عمر محمود شٌخ بكري 00 62
  دوما المركز الثمافً مكتب 

 بو بشار شٌخ بكريأ
 عمارٌة 2595132693 9530300

  دمحم ناٌف  ادرٌس 02 60
         دوما المركز الثمافً 

 عمارٌة 2560011139  بناء شٌخ بكري

 هندسة مدنٌة العبٌد محسنعالء الدٌن  02 66
  الشارع  العام    –  عرطوز

 عمارٌة 2533900612 3011256 بناء محسن العبٌد

 عمارٌة 2566333535  شارع  حلب -لصاع  معهد هندسً خرٌستو الحداد 00 65

 هندسة مدنٌة رفعت  عبد السالم  حالوٌن 06 62
جانب صٌدلٌة  -الكسوة 

 حالوٌن
 عمارٌة 2566069903 
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 عمارٌة 2561305036  المطٌفة -رٌف دمشك   هندسة مدنٌة  حمادهندٌم منى  05 63

 عمارٌة 2566905506  عرطوز -رٌف دمشك  هندسة مدنٌة علً محسن العبٌد 02 68

 عمارٌة 2560600330  عرطوز -رٌف دمشك   مازن محسن العبٌد 03 69

 معهد متوسط رحاب  حمدي  الصباغ 08 50
   لدسٌا طرٌك  المعهد   

 جانب حدٌمة  تشرٌن
 عمارٌة 2599936231 

 هندسة زراعٌة محمود  دمحم لٌال الداالتً 09 52
منطمة الزبدانً  بلدة بلودان 

 حً الجابري
 عمارٌة 2500390263 

 عمارٌة 2533356033  جدٌدة عرطوز  – دارٌا   منٌر موسى ناٌلة 60 52

 هندسة مدنٌة نذٌر  بن ٌاسٌن طه 62 50
شارع  البعث   -المطٌفة  

 عمارٌة 2533331595  المشروع الرابعجمعٌات  سكنٌة

 عمارٌة 2533300332  سعسع هندسة مدنٌة شحادة خالد  غٌاض 62 56

 عمارٌة 2563536000  ٌبرود  فاتن كرم  عٌسى 60 55
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 هندسة مدنٌة  الٌاس كسٌريأسد  66 52
     جانب مدرسة   - لطنا

 أمل  العروبة
 عمارٌة 2566632051 3001993

 عمارٌة 2530333000  الحً الغربً    –الضمٌر  ثانوٌة زٌاد  خلٌل  خالد 65 53

 عمارٌة 2533533559  الحً الشرلً -بلدة رنكوس  مدرسة المساحة عدنان  مصطفى بالوش 62 58

 عمارٌة 2566903553  زبدانًال هندسة مدنٌة سلٌمان  ابراهٌم 63 59

 عمارٌة 2560031001  حً المامعٌة -ٌبرود   هندسة مدنٌة سوزان  منعم 68 20

 هندسة مدنٌة عزٌز نزٌه داود 69 22
     حً الصالحٌة  - ٌبرود

 رشوزيشارع األ
 عمارٌة 2560303330 

 عمارٌة 2596926333  عٌن منٌن معهد متوسط هندسً الشٌخ دمحممحمود  50 22

 عمارٌة E 2  2533352103جزٌرة  -ضاحٌة لدسٌا حموق عامر شفٌك الصباغ 52 20

 عمارٌة 2599953503  الحً الغربً -المطٌفة  مهندس فنً عاطف دمحم مرعً 52 26
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 عمارٌة 2500032302  الحً الشمالً –دٌر عطٌة  حموق مصطفى ٌوسف زرزور 50 25

 عمارٌة 2560512515  البٌادر -جدٌدة عرطوز   هندسة بتروكٌمٌا عدنان ٌوسف عبود 56 22

 عمارٌة 2533096953 6331002 خلف الطابو -شارع الثورة   هندسة عمارة الشربجً فاٌزدمحم فواز  55 23

 عمارٌة 2566022019  جانب شعبة التجنٌد -دوما  شهادة عضوٌة عدنان ٌاسٌن النعسان 52 28

 عمارٌة 2533901300  جادة الباسل - مطٌفةال  علً أحمد بعٌون 53 29

 عمارٌة 2550330330  جادة الباسل –المطٌفة   سامً  بعٌون 58 30

 هندسة مدنٌة الحاج أحمدناٌف منال  59 32
 المطٌفة

 عمارٌة 2500000333 3392039 شارع عمر بن الخطاب

 عمارٌة 2566603052 9116332 مساكن  برزة هندسة مدنٌة حسام دمحم واصف المصري 20 32

 عمارٌة 2560933233  ساحة  جامع الغالٌنً –لطنا  هندسة عمارة عبدهللا لدورةشادي   22 30



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ
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ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  22الصفحة 
 

 عمارٌة 2566330050  صٌدناٌا  – التل  معهد متوسط حنٌن  نموال سابا 22 36

 معهد تمانً هندسً دمحم حسام ٌوسف العالم 20 35
 نهر عٌشة -مٌدان 

 جانب جامع شهداء الجوالن
 عمارٌة 2533360013 

  علً سعادات 26 32
               عرطوز  -لطنا 

 شارع  الكهرباء
 عمارٌة 2533932330 

 عمارٌة 2550100092  محطة  –زبدانً   هندسة زراعٌة هٌثم حسٌن حسٌن 25 33

  فاٌز بن كمال  حجة 22 38
جانب بناء   – لزازٌن 

 المحكمة  العمارٌة
 عمارٌة 2533020106 

 كلٌة الزراعة اللبوانًهشام دمحم خٌر   23 39
 الهدى –دانً الزب

 شارع السلطان
 عمارٌة 2533601201 

 هندسة مدنٌة دمحم منٌر دمعة 28 80
جانب اعدادٌة  علً   – لطنا 

 غازي
 عمارٌة 2566300233 

 عمارٌة 2561353365  سعسع -دٌر ماكر    دمحم حسٌن علً 29 82

 عمارٌة 2566160353  دف الصخر  -جرمانا  شهادة مساحة مهاوش دمحم أحمد 30 82
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 03من  22الصفحة 
 

 هندسة مدنٌة دمحم خالد حسن بن حمادة 32 80
كفٌر الزٌت   – الفٌجة  عٌن

 عمارٌة 2569326051 6019620 الشارع العام

 عمارٌة 2533002331  جانب المصر العدلً –دوما   صعب خالد عبد العزٌز 32 86

 شهادة اعدادٌة عدنان صعب 30 85
  شارع الموتلً    – دوما 

 عمارٌة 25330333301  ممابل  المحكمة

 عمارٌة 2500510351  الحً  الشمالً   - الكسوة   علً عوض  الشعابٌن 36 82

 تجارة والتصاد شاكر عطا نخله 35 83
            جدٌدة عرطوز  

 3ولٌد كخول  ط  بناء
 عمارٌة 2533333300 3013032

 عمارٌة 2560699312 9302153 كورنٌش الجمعٌات – جرمانا هندسة مدنٌة لٌندا غالب  األشهب 32 88

 عمارٌة 2533502609  التل معهد متوسط عبد الهادي العٌسى 33 89

 عمارٌة 2500030603  الروضه  -جرمانا   هندسة عمارة شاهٌن رجب ازدهار 38 90

 مدرسة مساحة أٌمن  دمحم شحادة 39 92
             دمر الشرلٌة  

 / 129جانب  الحاجز  /
 عمارٌة 2563136952 
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ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
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 03من  20الصفحة 
 

 هندسة مدنٌة نوفلناٌف رٌاض  80 92
اشرفٌة صحناٌا          

 جانب  حدٌمة السندباد
 عمارٌة 2593603233 

 شهادة مساحة وسٌم خضور 82 90
درعا   اتستراد  -دحادٌل  

 جانب صٌدلٌة
 عمارٌة 2553136335 

 عمارٌة 2556911969  وادي بردى –دٌر ممرن  هندسة مدنٌة مرشد فخر الدٌن 82 96

  أحمد عٌسى الماضً 80 95
      جمعٌة –عٌن منٌن 

 الشباب  العربً
 عمارٌة 2556123316 

 عمارٌة 2569331336  الحً الخامس –حرستا   علً الجب جً 86 92

  حمدأخلٌل  طه بن  85 93
بناء   ساحة  الشهداء   -دوما 

63 
 عمارٌة 2556363532 

  نعمان خبٌة 82 98
مساكن شعبٌة ساحة   -دوما  

 الشهداء
 عمارٌة 2560350329 

 عمارٌة 2566992592  حً  الحمصً -جرمانا   مدرسة المساحة حسٌن خلف العلً 83 99

 عمارٌة 2500235203  النبن  نجٌب دمحم النفوري 88 200
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 03من  26الصفحة 
 

 عمارٌة 2566301510 3399209 شارع ابن الممفع المطٌفة هندسة مدنٌة دمحم كمال حسام الدٌن الشٌخة 89 202

 عمارٌة 2500231660  كٌكٌة  -ركن  الدٌن  حموق زٌدة ابراهٌم درداري 90 202

 + مساحة عمارٌة 2533933599  جرمانا مدرسة المساحة زٌدان  أحمد طارق 92 200

 شهادة مساحة خلٌل عبدو السبسبً 92 206
             سعسع    – لطنا 

 عمارٌة 2560303003  جانب جامع ابو بكر

 شهادة مساحة ضٌاء الدٌن  حسٌن عكو 90 205
            سعسع   - لطنا

 جانب البلدٌة
 عمارٌة 2531321311 

 + مساحة عمارٌة 2599026923  ضاحٌة االسد  -حرستا   عمر عبد المجٌد دوغوط 96 202

  المصٌباويابراهٌم نعٌم  95 203
صٌدلٌة    جانب  -نهر عٌشة 

 + مساحة عمارٌة 2539313363  مروان

 مساحة عمر محمود  ضاهر 92 208
بناء    حرنة الشرلٌة -التل  

 العاوي ط ا
 عمارٌة 2566000035 

  ٌمن علً سبٌعًأ 93 209
ة بناء  طرٌك  الثانوٌ -حرستا 

 1الحاج حمود ط 
 عمارٌة 2533620213 
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 03من  25الصفحة 
 

 عمارٌة 2533900311  النشابٌة  دمحم ناصر  االبراهٌم 98 220

 مساحة مٌنماجد  الرفاعً بن أ 99 222
            هداف  حً  األ

 العامةجانب صالة التعازي 
 عمارٌة 2533323913 

 عمارٌة 2533902230  المحطة -زبدانً ال مساحة حسن حمزة الطوطو 200 222

 عمارٌة 2599625206  الشارع العام -لدسٌا   مساحة دمحم صمر سالم 202 220

 عمارٌة 2533303603  الساحة  المرئٌة -زملكا  مساحة هانً لاضً  رٌحا 202 226

 هندسة مدنٌة سلٌم شرٌف  طه 200 225
حً األسً الشرلً  -جرمانا  
 عمارٌة 2535001609  شارع الفارس -

 عامةثانوٌة  بشار عبد المادر بن دمحم بشٌر 206 222
  ممابل   -شارع  بغداد 
 عمارٌة 2599602301  زبكٌةكازٌة  األ

 هندسة مدنٌة محملجً مصطفى سامر 205 223
        عفٌف    - مهاجرٌن 

 سوق الجمعة
 عمارٌة 2566903010 6669053

 عمارٌة 2536936393  حً البعث – جرمانا  تمانًمعهد  نغم فرٌد العفلك 202 228
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 03من  22الصفحة 
 

 حموق خالد منعمماجد  203 229
حً المامعٌة   –ٌبرود 

 عمارٌة 2560032003  كورنٌش جنوبً

 هندسة عمارة جمٌل اسكندر  لولا 208 220
              ساحة النجمة 

 شارع  عبد الوهاب
 عمارٌة 2566310093 6613160

  دمحم حسٌن  الزعبً 209 222
    جانب جامع  -زاهرة  ال

 عمارٌة + مساحة 2560303906  عمر  بن الخطاب

 هندسة عمارة طالل حمود عمٌل 220 222
شارع مذكور   –ٌبرود 

 عمارٌة 2533529503 3012639 صالح

 خبرة مساحة مشهور  عبد الهادي  عكو 222 220
الحارة  الشمالٌة    -ر بٌت ساب

 ممابل  المؤسسة
 عمارٌة 2563963009 

 خبرة مساحة دمحم عصام محجوب 222 226
الدٌن  الموحد  شرلً ركن 

 عمارٌة 2533030935  بناء

 هندسة مدنٌة الخباز شفٌك دمحم رباح 220 225
دوار سوق  -مٌن  شارع األ

 عمارٌة 2550020610 93603321 الخضرة
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 03من  23الصفحة 
 

 

 

 

 

 

ػراسغاــطدــــاحظػوطبوزخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػاتــــاضطالحظػفــــاتــــمػاضؼـــــرشػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػـوالــجـػــيـــأرض
 مساحة 2599910392  ساحة البٌرلدار –التل  مدرسة المساحة خالد ابراهٌم  ابراهٌم 2 222

  محمود ابن حسن  البنً 2 223
              مخٌم  جرمانا 
 شارع  سعسع

 مساحة 2566353300 

 مساحة 2563939335  رأس  المعرة -ٌبر ود  معهد هندسً عبدو بن سلٌم دمحم 0 228

 عمارٌة+  مساحة 2533533559  الحً الشرلً - رنكوس مدرسة المساحة عدنان  مصطفى  بالوش 6 229
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 03من  28الصفحة 
 

 مساحة 2551569301  حً البستان -حرستا   مساحةالمدرسة  نادر عراط 5 200

 مدرسة المساحة بسام زحالن 2 202
               سعسع   – لطنا 

 مساحة 2566359030  بٌت ساٌر

 مساحة 2560056922 9002663 الحً الشمالً  – الضمٌر  مدرسة المساحة كًاكو حسن عبد المادر 3 202

 مساحة 2566013319        محطة ال -الزبدانً   ٌوبًحسان ابراهٌم األ 8 200

  حمدي دمحم نجٌب 9 206
           حزة   – كفر بطنا 

 عٌن ترما
 مساحة 2551530151 

  دمحم بسام  لداح 20 205
ول طرٌك  أ  -بٌض الجسر األ

 شٌخ محً الدٌنال
 مساحة 2533613512 

 مدرسة مساحة حسان محمود الحاج 22 202
    ستراد حامٌش وتبرزة  ا

 طفاءخلف بناء  اإل
 مساحة 2533303355 9163101

 شهادة  مدرسة مساحة النابلسً  دمحم عماد  الدٌن 22 203
    بو جرش أ  -صالحٌة  

 بناء الال
 مساحة 2533952163 

 مساحة 2553356205  غباغب  -درعا  ثانوٌة  مساعد  فنً عبدهللا  عبدو فرسخ 20 208
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 03من  29الصفحة 
 

  دمحم أحمد جدوع 26 209
         جانب   –  لطنا

 كنٌسة  السالم
 مساحة 2556125935 

 مساحة   النبن جراجٌر  الحً الجنوبً مساعد مجاز غرلًحمد خالد أ 25 260

 مدرسة مساحة عمار محمود  سالمة 22 262
زاهرة لدٌمة    –مٌدان 

 شمرشارع  األ
 مساحة 2560313610 

 مساحة 2533133033  الشارع  الرئٌسً  –التل  هندسة مدنٌة عبد الرحٌم  األحمر بن أحمد 23 262

 شهادة مساحة عمر سلٌم الشٌخ 28 260
           الفولا   -حفٌر  

 شارع الكرنٌش
 مساحة 2560333533 
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 03من  20الصفحة 
 

 

ػرضـــومػجظائغــظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 حموق عبد  الرحمن اسماعٌل العبد هللا 2 266
شرق  المشفى   – المزة 

 العسكري
 علوم جنائٌة 2599533999 3301533

 ثانوٌة عامة نور الدٌن  دمحم دلول 2 265
دوار  الجالء    – جرمانا 

 خلف مطعم العائالت
 علوم جنائٌة 2533333592 

 علوم جنائٌة 2500532602  3كشكول جادة  –دوٌلعة  ثانوٌة عامة مورٌس  جرٌس الرشٌد 0 262

 كلٌة العلوم سلمان أحمد  فخر الدٌن الشعرانً 6 263
حً الجناٌن    –جرمانا 

 جانب صٌدلٌة  النور
 علوم جنائٌة 2533362050 9315523

 علوم جنائٌة 2533323021 3316332 شارع شوالة  –صحناٌا  كلٌة العلوم  صفوان علم الدٌن الصباغ 5 268

 علوم جنائٌة 2533000306  المزرعة -ساحة عرنوس   معاوٌة ممدوح الضللً 2 269
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ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  22الصفحة 
 

 حموق أٌهم  زكً سلو 3 250
             مشروع دمر 
 الجزٌرة الثامنة

 علوم جنائٌة 2533233006 

  زٌاد دمحم جمعة 8 252
          ممٌم    -ركن الدٌن  

 فً حوش  عرب
 علوم جنائٌة 2500330560 

 علوم جنائٌة 2553063300  سعسع ثانوٌة عامة بسام عدنان العجلونً 9 252

 علوم جنائٌة 2553291100  جدٌدة عرطوز ثانوٌة عامة بسام دمحم مطلك 20 250

 ثانوٌة عامة خالد دمحم  الحموي 22 256
      حرملة  – مساكن  برزة 

 / محضر0/
 علوم جنائٌة 2566629305 

 ثانوٌة مهنٌة فندلٌة العوض هللاعبد عالء الدٌن  22 255
جانب مركز   -عرطوز 

 الشرطة
 علوم جنائٌة 2533605323 3035305

 شهادة خبرة لاسم دمحم  الخطاب 20 252
             جباب  - درعا 

 الحً الشمالً
 علوم جنائٌة 2550906353 

 علوم جنائٌة 2556339032 9352239 عسال الورد عامة ثانوٌة ناٌف عبد الرحمن  خلوف 26 253

 علوم جنائٌة 2533351026 213033392 المجدل  -السوٌداء   شهادة خبرة عفٌف علً  الحلبً 25 258

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  22الصفحة 
 

ػسرائــضػوترصـــاتػوحصـــرػإرثخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 حصر إرث 2566130952  المنطمة الصناعٌة كلٌة الشرٌعة مأمون  أبو العٌال 2 259

 حموق مصطفى أدٌب  رٌمة 2 220
               جدٌدة عرطوز
 شارع الجالء

 حسابٌة 2566320963 

  أمٌن   أنور  هاشم 0 222
مركز اللرب   -عربٌن 

 الطبً
 ارث شرعً 2553333399 

 حصر إرث 2566022019  جانب شعبة التجنٌد -دوما   عدنان ٌاسٌن  النعسان 6 222

 حصر إرث 2550960335  ممابل البلدٌة - المطٌفة حموق دمحم معتز ٌوسف عجاج 5 220

 حصر إرث 2563356233 9530065 حرنة الشرلٌة -التل   بعٌونمسعود ماهر  2 226



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  20الصفحة 
 

  محفوظ الشامًناصر  3 225
 الملمون  –معضمٌة 

 حصر إرث 2533331515  الشارع العام

 حصر إرث 2500203031  شارع الزٌتون -المطٌفة    ماجد عبد الكرٌم مشن 8 222

 حصر إرث 2556092325 9002360 جانب المحكمة -الضمٌر   كلٌة الشرٌعة حمد لاسم جمعهأ 9 223

 حصر إرث 2533361336  لرب المشفى - الرحٌبة دبًأثانوٌة   سعد هللا هزٌم سعد هللا 20 228

 حصر إرث 2551330309  الرحٌبة كلٌة شرٌعة جامع األزهر مضر بن لاسم سوٌدان 22 229

 ثانوٌة عامة نزٌه لاسم  البحري 22 230
            الفولا  -حفٌر 

 جانب جامع الزهراء
 حصر إرث 2556306336 

 حصر إرث 2562291311  شارع الجالء –زبدانً  ثانوٌة عامة الموٌلأحمد دمحم   20 232

 حصر إرث 2539033331  جامع الصدٌك  -منٌن  حموق لصٌص دمحم  عز الدٌن 26 232

 حصر إرث 2533690030  المطٌفة   ابراهٌم  دمحم دٌب الشٌخة 25 230



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  26الصفحة 
 

 حصر إرث 2553213039  العتٌبة حموق علً لاسم  خٌر هللا 22 236

 حموق البدويمحمود  نضال  23 235
            جدٌدة عرطوز  

 شارع الجالء
 حصر إرث 2595363255 

 حصر إرث 2593350110 9533306 جانب جمعٌة  الفمٌر -التل  ثانوٌة نسرٌن دٌب البج 28 232

 حصر إرث 2563193390  شارع الجالء    – دوما  معهد متوسط كمبٌوتر عمر أحمد سعد 29 233

 حصر إرث 2559231666  بعد المركز الثمافً  -دوما  حموق نصار دمحم نصار 20 238

 حصر إرث 2551363193  شارع الجالء  –  دوما تجارٌةدبلوم محاسبة   دمحم بن سلٌم الكحال 22 239

 

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  25الصفحة 
 

ػطتغــرشـــظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 حمد  حمروشأماجد  2 280
حموق+ المعهد الوطنً 

 لإلدارة العامة
 2533263235  الزاهرة  الجدٌدة

خبرة إدارٌة فً مجال 
 سالمة الوثائك واالجراءات 

 صناعٌةثانوٌة  بن شفٌك  لٌطازٌر  تٌس 2 282
 المدم

 مواجه ممسم الهاتف
 خبرة ألمشة وخٌوط 2533330939 0119939

 

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  22الصفحة 
 

ػارةػصــــمػوبصـــمػــــظػإذـــضعػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

  أناهٌدا  حكمت طنطا 2 282
      دمشك باب مصلى  
 مدرسة  الصم و البكم

9330136 2599532536  

 ابتدائً + شهادة خبرة نجاح حسٌن العرنجً 2 280
    تضامن  مسبك الصنع 

 أبو الدهب ممابل  صٌدلٌة
 2599595303  

 

 

 

 

 

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  23الصفحة 
 

ػدــــغرػوطغصـــاظغكخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 سٌر ومٌكانٌن 2560999009  حرنه -التل   ٌاد أحمد عبالإ 2 286

 سٌر ومٌكانٌن 2530022219  مادنٌة  -سبٌنة  حموق العماردمحم لاسم  2 285

 هندسة مٌكانٌن الضبعدمحم عبد الباسط  0 282
   شرق المشفى    -مجتهد 

 بناء المصري
 سٌر ومٌكانٌن 2533033516 0063303

 خطوط حدٌدٌة ومطارات

 هندسة مٌكانٌن دمحم مصطفى جمعة 6 283
                شارع الثورة  
 حارة السمانة

 سٌر ومٌكانٌن 2533003630 0610103

 هندسة مٌكانٌن خٌطوعلً عدنان  5 288
                     عدوي ال

 شركة سٌرونٌكس جانب 
 سٌر ومٌكانٌن 2560311930 

 سٌر ومٌكانٌن 2599061093 9333633 بستان الموتلً  -شاغور   هندسة مٌكانٌن الراعًحكمت غسان  2 289



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  28الصفحة 
 

 سٌر ومٌكانٌن 2566660999  سدضاحٌة األ  – دمشك  ثانوٌة عامة دمحم شٌخ دٌب عبد الرحمن 3 290

 سٌر ومٌكانٌن 2533059635 0093000 المواسمجانب   -فحامة   هندسة مٌكانٌن حمد عادل رمٌحأ 8 292

 سٌر ومٌكانٌن 2533166661  جارةت -دمشك  حموق عبود دمحمعبد الرزاق  9 292

  ٌزن علً صوان 20 290
 شارع الثورة  -ساروجة  

 سٌر ومٌكانٌن 2539591033  بناء مظلوم وتكرٌتً

 هندسة مٌكانٌن المطٌنًدمحم بشرى  22 296
             ضاحٌة لدسٌا 
 برج الصبورة

 سٌر ومٌكانٌن 2566302336 6633160

 سٌر ومٌكانٌن 2533602215  جدٌدة عرطوز حموق زاهً أحمد شحادة 22 295

 سٌر ومٌكانٌن 2533599331  شارع الزراعة  -النبن  كلٌة حربٌة حسٌن علً حسٌن 20 292

  دمحم عثمان بن دمحم عادل الخانً 26 293
ركن الدٌن أوتستراد  الفٌحاء 

 ممابل أفران ابن العمٌد
 سٌر ومٌكانٌن 2569093350 0303052

 سٌر ومٌكانٌن 2533302636  ركن الدٌن  عوض دمحمعبد الجواد  25 298



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  29الصفحة 
 

 سٌر ومٌكانٌن 2533933023 636300 جادة ىشور -مهاجرٌن   هندسة مٌكانٌن عصام  عبد الفتاح  السبع 22 299

 سٌر ومٌكانٌن 2566350110  بناء المحافظة  –حامٌش  هندسة مٌكانٌن عمر دمحم  نصر الشٌخة 23 200

 حموق همام دمحم أبو عساف 28 202
الجدٌدة  مساكن الشرطة 

 معضمٌة  الشام
 سٌر و حوادث 2555036229 

 هندسة مٌكانٌن شموط ندٌمجمال   29 202
 بوابة              المٌدان 

 آذار 0برج  لاعة
 سٌر  و حرٌك 2533352550 0002323

 سٌر ومٌكانٌن 2566051900 9333516 الموارد  -باب توما   هندسة مٌكانٌن سلومحنا سلوم  20 200

 سٌر ومٌكانٌن 2566930201  لرٌة التوانً  – مطٌفة ال ثانوٌة عامة حمد عمر ممصودأ 22 206

 وحرٌك  سٌر ومٌكانٌن 2551236222  المزة -دمشك   دمحم عبادة دمحم فتحً  المراد 22 205

 سٌر ومٌكانٌن 2533333033  عدوي  شرلً وزارة النفطال حموق حسام أحمد  المنجوٌك 20 202

 هندسة مدنٌة مصطفى صبحً آلبٌك 26 203
      شارع المدارس  –المزه 

 0/ ط03بناء 
 سٌر ومٌكانٌن 2560399319 

 سٌر ومٌكانٌن 2551315022  شارع  الجالء  –دوما  شهادة حرفٌة سرٌولعلً حسن  25 208



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  00الصفحة 
 

 سٌر ومٌكانٌن 2533210302  معضمٌة الشام هندسة مٌكانٌن ادرٌسخلٌل عبد اللطٌف  22 209

 هندسة مٌكانٌن بكور سلٌمداٌم الهنا  23 220
جانب جامع   –زاهرة 

 الرضا
 سٌر ومٌكانٌن 2539333335 

 سٌر ومٌكانٌن 2566923533  المصر العدلً  برٌف دمشك  دمحم غازي  غازي 28 222

 سٌر ومٌكانٌن 2500511669 3302500 صحناٌا حموق رجب  صالح شاهٌن 29 222

 سٌر ومٌكانٌن 2566013010  البرامكة شهادة مهنٌة نعمانعدنان دمحم عاصم  00 220

 سٌر ومٌكانٌن 2550003333  مدٌرٌة المنطمة جانب  التل  حموق ابراهٌم ٌوسف جموع 02 226

 سٌر ومٌكانٌن 2566300036 3335263 13مزة  بناء  -دمشك  حموق السعٌفانسرسن دمحم  02 225

 سٌر ومٌكانٌن 2500053333  19بناء   - حً الجناٌن دبلوم  هندسة ناهد فلوح 00 222

  الوهاب األحمرعبدهللا  06 223
شارع  –جدٌدة عرطوز 
 النهر

 سٌر ومٌكانٌن 2560605191 

 سٌر ومٌكانٌن 2599091111  مدٌرٌة المنطمة  جانب التل   سالمة العٌسىدمحم  05 228
 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  02الصفحة 
 

ػطحادــــبظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػصنـــوانػاضدـــرظػـؼادةــــاضذــػيـــــالثــمػاضثــــــاالدػاضخاص

ػفــــاتــــمػاضؼـــــرش
ػاتــــاضطالحظ ػجــوالػأرضــي

 محاسب  لانونً 2566365593  العاملوس الطرٌك  -بلودان   وسام جرجس بركات 2 229

 محاسبة 2533953590  مدرسة 03مزة جبل   أمل حبٌب  مٌهوب 2 220

 تجارة والتصاد سابا  راتب  صافٌة 0 222
ضاحٌة األسد            

 أرضً  15بناء  Cجزٌرة 
 محاسب لانونً 2566313332 

 2532333055  مٌدان جانب جامع المنصور تجارة والتصاد مٌادة نصري 6 222
محاسب لانونً 

 ومصارف 

 محاسبة 2533655336  بناء بدوي -ساحة عرنوس  تجارة والتصاد مصطفى منار السبع 5 220

 والتصادتجارة  دمحم خالد  المهاٌنً بن سلٌم 2 226
      مول برج السٌتً   –مزه 

 ول فنًط أ
 محاسبة 2566012030 

 محاسبة 2566520335  جانب  الفرن - صحناٌا  ثانوٌة  عامة ٌاسر حسن راشد 3 225



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  02الصفحة 
 

 تجارة والتصاد نظامً محموددمحم ٌاسر  8 222
شارع السالم    -لدسٌا  

 جمعٌة  معلمً
 محاسبة 2533669335 

 محاسبة 2556335935  المزاز تجارة والتصاد عبده بكردمحم لؤي   9 223

 محاسبة 2555910355  رأس العٌن -ٌعفور   حمدآالء لاسم  األ 20 228

 تجارة والتصاد مروان  حسن  الشٌخ عمر 22 229
         مدٌمة الزاهرة  ال

 شمرشارع  األ
 محاسبة 2562310005 

 محاسبة 2560310330  شارع  المستوصف –لطنا  والتصادتجارة  ٌوسف عبد الغنً زٌن الدٌن 22 200

 محاسبة 2535391001  دف الشون -تضامن   تجارة والتصاد دمحم جمعة أحمد جمعة 20 202

 تجارة والتصاد ماجد خلٌل  بوبس 26 202
مكتب المحاسب   –دوما 

 محاسب لانونً 2591935305  المانونً

 والتصاد تجارة عالء الدٌن  ٌونس مرٌم 25 200
 شارع  الوادي  –المطٌفة 

 محاسبة 2533366515 3392392 مدخل المالٌة المدٌم

  لٌنا أحمد الحرٌري 22 206
مولف صالح   -ركن الدٌن  

 الدٌن  خلف المستوصف
 محاسبة 2535022233 

 تجارة والتصاد شعٌبًفوزي عامر  23 205
مولف صالح   -ركن الدٌن  

 الدٌن  خلف المستوصف
 محاسبة 2551100999 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  00الصفحة 
 

 محاسب لانونً E 1  2566633930 ضاحٌة لدسٌا جزٌرة تجارة والتصاد دمحم بسام  بازر باشً 28 202

 محاسبة 2560103503  مولف ابو هانً  –دوٌلعة  عامة  ثانوٌة بشرى ٌوسف عمر 29 203

 محاسبة 2566653023  شارع الخضر –جرمانا  ثانوٌة عامة فاطمة دمحم اسماعٌل 20 208

 محاسب لانونً 2555032106 3303323 باب شرلً تجارة والتصاد مهنا سلٌم شلش 22 209

 محاسبة 2560513333  دوٌلعة  ممابل  الخزان  األول عامة  ثانوٌة سمٌر األلرع 22 260

 محاسبة 2599132001  جدٌدة عرطوز شارع الجالء عامة ثانوٌة دمحم أنس محسن 20 262

 التصادتجارة و شٌخ رجب كمال  26 262
        جانب   -دارٌا  

 جمعٌات  الدبس
 محاسبة 2533193303 

 محاسبة 2551933559  جرمانا شارع  الخضر ثانوٌة كنان  الشٌبانً 25 260

 ثانوٌة نورا بركات 22 266
حً الصالحٌة   -ٌبرود  

 سوق الرئٌسًال
 محاسبة 2500000533 

 

 

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  06الصفحة 
 

ػحطــــاغــــظػطضصغــظػورالطــــاتػسـارشــــظػػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػاضذـــؼادةػاالدمػاضثالثيػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات ػجــوالػأرضــي

 حموق عبد الرحمن العبدهللا 2 265
                          المزة 

 شرق  المشفى العسكري
 2599533999  

 

 

 

 

ػزرارغــــظخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػاضذـــؼادةػاالدمػاضثالثيػاضخاص

ػرشمػاضؼاتف
ػاضطالحظات ػجــوالػأرضــي



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  05الصفحة 
 

 هندسة زراعٌة عصام دمحم عبٌد 2 262
                         لطنا 

 جانب  ثانوٌة البعث
 زراعٌة 2533360233 3002033

 زراعٌة 2533153031  اذار 0شارع   -النبن  هندسة زراعٌة مسلمانًمعٌنة  ٌوسف  2 263

 زراعٌة 2533631039  حً سوٌدان -دوما  هندسة زراعٌة حسن مصطفى  الرز 0 268

 نبٌل محمود حمدان 6 269
جازة فً العلوم  إ

 الزراعٌة
 زراعٌة 2553932103  صحناٌا

 زراعٌة 2535333332  حً الخضر – جرمانا هندسة زراعٌة خالد سلٌمان  الحمور 5 250

 هندسة زراعٌة حمد  عمٌري  بن عمرأ 2 252
لاعة دوار   -المٌدان  

 البطٌخة
 زراعٌة 2533935199 

 زراعٌة 2550090136  دٌر عطٌة هندسة زراعٌة صالة جمٌل شرفأ 3 252

 زراعٌة 2560512515  جدٌدة عرطوز  عدنان ٌوسف  عبود 8 250

 جازة زراعةإ سولٌةحمد أعلً  9 256
                  المطٌفة  

 جانب ثانوٌة الباسل
 زراعٌة 2566319331 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  02الصفحة 
 

 زراعٌة 2560530615  جادات  -مهاجرٌن   هندسة زراعٌة دمحم مرشد الخطٌب 20 255

 هندسة زراعٌة حسن بن سعٌد  الشٌخ 22 252
 شارع الباسل  – كسوة 

 بناء الحلوانً
 زراعٌة 2566621661 

 علوم زراعٌة تامر سعد بن حسٌن 22 253
الحً الشرلً   – الضمٌر 

 ممابل  جامع ابو بكر
 زراعٌة 2560339623 

 

 

 

ػظػصغطغائغــظػــــعظددػخـبـرةػ
اضرشمػ
ػاضطام

اضرشمػ
ػرظوانػاضدصنػاضذـــؼادةػاالدمػاضثالثيػاضخاص

ػفــمػاضؼاتـــرش
ػاضطالحظات ػجــوالػأرضــي

 كٌمٌائٌة 2533953233 9693003 سدضاحٌة األ هندسة كٌمٌائٌة حسنزهٌر علً  2 258

 



ػػاضجطؼورغظػاضطربغظػاضدورغظ
ػوزارةػاضطــدل

ػطصتبػاضخبــراتػاضػضـائغـظ
ػػ2022/ 2/ 00ػتارغخػ/ل(2622)ألداءػاضغطغنػػػ:ػػ2021جداولػرــامػ

ػ

ػ2022 ضطـــامػرغـــفػدطذـــــقػـظػــيػردضغــــطـاءػاضخبــراءػســـأد
 

 03من  03الصفحة 
 

ػم  2022/  2/  00 اضطــواســـقػعـــػػػػ  2662/ 22/ 20 سيدطذــــقػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ
 

 وزغــــــرػاضطــــــدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػطصتبػاضخبـراتػاضػضائغـظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اضػـــاضــــــيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضػــاضــــيػاضطدتذارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػ

ػــــغدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحطـــدػاضدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطــــارػبــــاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ


