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0966216620fsukkar@yahoo.comحلبفاديا جمیل عبد هللا السكر1312393201429262010

waelda@gmail.comمكتب فراس الطحان09329641966822330دمشقوائل جمال درويش1322392201430242010

grandibrahim@hotmail.comمحاسب09556801272656120حلبابراھیم محمد ابراھیم1332391201428522010

ihab.bizreh@gmail.comمدیر حسابات093328081744263733245674دمشقإيھاب محمد نبیه البزره1342390201431462010

akassibeh@gmail.comمدیر مباشرة09442228309494/09442222226113926دمشقأروى محمد ياسر كسیبه1352389201429842010

09332233544443139hasanhaidar76@hotmail.comدمشقمحمد حسن محمد علي حیدر1362388201430732010

09409994045117005K_kdmanee@yahoo.comدمشققصي محمد رياض قضماني1372387201431212010

09442220386613702rjnad@yahoo.comدمشقرازي رئیف جناد1382386201428302010

093358156566642142719909yamenhm@yahoo.comدمشقيامن تیسیر ھدھد مغربي1392383201430282010

sr.arafeh@gmail.comرئیس قسم المحاسبة094457975221359552722411دمشقسامر ياسر عرفة1402382201430962010
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شركة تدمر096774565622380506119463دمشقغیث حسین القاضي1412380201428322010

09442831316623339zaher_kusaibaty@yahoo.comدمشقزاھر يوسف قصیباتي1422379201428082010

438821حمصسامر غانم ابراھیم1432418201429042010

0932125773043524708yassen99999@hotmail.comطرطوسياسین غانم غانم1442421201431372010

rami_alabdulla@yahoo.comشركة تدمر09991987202238855642321دمشقرامي عبد هللا العبد هللا1452378201428732010

09336678313711332khldon.net86@hotmail.comدمشقخلدون سمیر برانبو1462377201431802010

موظف في مالیة ریف دمشق09994312913328757دمشقزياد محمد نعیم االعرج147906201116631995

amer12341@hotmail.comمدیر تنفیذي ومدرس لمادة المحاسبة099414857522398713213248دمشقمحمد عامر محمد بسام القباني1482208201430052010

omararnous@yahoo.comموظف دولة095523751858500295946115دمشقعمر حسن عرنوس1492316201428692010

093359840701520944475025khaledsuied@hotmail.comدمشقخالد محمد عدنان سويد سويد الشھیر باللحام150909201129222010

094438272944569494456949دمشقھال سمیر الحمصي1512315201430082010

firaskharrat@hotmail.comمدقق حسابات09553958224463036دمشقمحمد فراس يحیى الخراط1522314201428812010

093201927053605402459058rabih_vifai@hotmail.comحمصربیع محمد الرفاعي1532313201432152010

09939961112673489--0994637065حلبجمیل محمد جبقجي1542312201429012010

099199903309459990335510494majed.73@hotmail.comحلبمحمد ماجد عبد الھادي معراتیه1552311201429622010

khtan1977@hotmail.comمحاسب310300-0956565203380777041الالذقیةقحطان علي خیربك1562261201430352010

361692hasanballah@hotmail.com-459824041-0932837141041الالذقیةحسن محمد بله1572262201428122010

09333780915447032kaledjk@gmail.com/kjalem@noural.comدمشقخالد ابراھیم الجلم1582265201431842010

09889996506801653fedlbi@hotmail.comدمشقفراس نور الدين ادلبي1592269201428422010

09333733345140302nibrasw@hotmail.comدمشقمحمد نبراس محمد نسیب الوتار1602270201430402010

amerhajal@gmail.comمدقق حسابات09678967996124550دمشقعامر محجوب حجل1612415201428222010

09324046996710289دمشقمي عبد هللا ابو زيدان1622271201129812010

alaachawa@hotmail.comمتدرب093306559709446821322717657دمشقعالء الدين أكرم ظفر هللا الشوا1632494201537452014

09914567875513297حلبمحمد ولید حسن الحاج عبید1642918201429182010

sabhjmmaa@yahoo.comمدیر مالي09320640610956000130دمشقصالح صالح جمعة1652413201432032010

.مدیر مالي09336878490967777012231201حلبمحمد ماجد كو1662412201429742010

auditor.100@hotail.comمحاسب 09885853785231307دمشقأسامة عبد هللا رمضان1672273201428942010

ss.cos@hotmail.comرئیسة قسم المحاسبة في غرفة المالحة الحربیةالسوریة0933003611041371485041230193الالذقیةسناء عبد العزيز سعد1682417201430682010
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0966920666basem_smk@hotmail.comدمشقباسم راضي سماك1692275201430792010

09455555533131623ghassan.ty@hotmail.comدمشقغسان زياد طیان1702411201429582010

hassunsun@lycos.comمدقق حسابات094470054866657276211026دمشقمحمد حسن فائز شمس1712276201429732010

ayham-you@hotmail.comمتدرب0932001294043/215477طرطوسايھم باسم يوسف1722277201432092010

09475262495139195manar_ads@hotmail.comدمشقمنار عبد هللا العموري1732278201429942010

firas.gcorgcs@sy.ey.comشركة حصریة و مشاركوه ارنست و یونغ09322333339440004440001دمشقفراس بشار جرجس1742280201428712010

09666111063280347bahaabatha@gmail.comدمشقبھاء مرعي بطحة1752281201431632010

englishicemann@hotmail.comمحاسب094443197599943235791دمشقأحمد ايمن عرفه1762282201428932010

hindalhkim@hotmail.comمراقب دخل /مالیة دوما/09329655125741525دمشقھند محمد علي الحكیم1772283201428572010

09446114594610739bairakdar@gmail.comدمشقمحمد طالل ھیثم بیرقدار1782284201431542010

093323023544368873225709mus_tayyan@msn.comدمشقمصطفى أحمد الطیان1792287201430752010

0966923488حماهخالد سلیمان البكور1802310201431392010

moukhtar_cma@hotmail.comمدقق داخلي09336716833440822دمشقأحمد مختار محمد الحاج أحمد1812289201429362010

altahhan2004@hotmail.comمدقق في مكتب محاسب قانوني096683486322141143718424دمشقمحمد أحمد الطحان1822290201429712010

J.ASHOUR@ELSEWDYمحاسب بنوك09884826055850291/2085832127دمشقجمعة مسعود عاشور1832291201432072010

رئیس شعبة تحصیل قسم متوسطي المكلفین دمشق4526171-098893202133265984519929دمشقثائر برھان قدورة1842309201431252010
thaer_kad@hotmail.com

مدقق حسابات دیلویت اند توش الشرق االوسط و تمیمي و 094082995633223036711362دمشقبھاء غازي عرنوق1852299201429132010
barnouk@deliotte.comالسمان

ouchamseddin@deloitte.comشركة دیلویت اند توش مدقق حسابات096966601933223033336878دمشقعثمان عبد الحفیظ شمس الدين1862301201428312010

superyara_82@hotmail.comمحاسبة093384994956225724425651دمشقيارا مطیع المتني1872192201434382014

طالل ابو غزالة و شركاه الدولیة099187255821401602236327دمشقمحمد زياد محمد ضیاء الدين الرفاعي1882303201430552010

auso-damas@hotmail.comمحاسب في مكتب محاسب قانوني09551958735422603دمشقأسامة محمد طالب1892305201428952010

AR.RASSAM@YAHOO.COMمحاسب0933608205حلبعرفان يوسف رسام1902306201431292010

متدرب في مكتب المحاسب القانوني مصطفى الجاجة093336230044142774455601/4457068دمشقمحمد محمد عید البالي1912307201428822010
mh6ali@hotmail.com

chami_100@hotmail.comرئیس دائرة الموارد البشریة099197657903122360800315301331/0315300901حمصمنصور ياسین الشامي1922308201229322010

abdulrhman-80@hotmail.comمدیر حسابات  سوریة القابضة09330006282140924دمشقعبد الرحمن أحمد راتب قضماني1932150201228052010

رئیسة شعبة باالرباح الحقیقیة 095561999844260583121137دمشقرباح منیر العالوي1942156201225332007

malbasha563@yahoo.comشكرة مجموعة بوزانت یعقوبیات099168325721286005415158دمشقمحمود احمد الباشا1952577201537932014

0944890524041/463830041/476343/464502Mostafa_m890@hotmail.comالالذقیةمصطفى احمد مؤيد1962158201229302010
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Khaled.aldweri@hotmail.comمحاسب09559517542144504دمشقخالد ولید الدويري1972297201433602014

المؤسسة العامة لتوزیع الكھرباء094408902931111407دمشقمھار اسكندر اصطفان1982492201538122014

daniazraq@gmail.comارنست ویونغ095664235239440003118780دمشقدانیه محمد طالل ازرق1992328201428592010

09330608333944000anas.qartoumeh@hotmail.comدمشقانس اسماعیل قرطومه2002329201428652010

salaho1989@gmail.comمدقق متدرب في شركة حسام الدین حسن092275185427257132317982دمشقصالح خلدون موسى باشا2012607201537342015

رئیس شعبة الشؤون االداریة قسم كبار المكلفین /مالیة دمشق09334164923348071/25835147دمشقمحمد احمد فارس2022669201329422010

khaldonshalabi84@hotmail.comمحاسب لدى شركة الحضارة098898093022225393719044دمشقخلدون محمد رباح شلبي2032207201433632014

ebseiso@gmail.comمدقق حسابات مكتب حسین عبد الواھاب093356284233448903451596دمشقعماد مجید بسیسو2042161201328252010

moh.nato73@gmail.comمؤسسة الطیران العربي السوري0944650510دمشقمحمد عبد القادر نتوف2052163201433002014

0944382542n.samara30@gmail.comدمشقنور فرحان السماره2062166201434322014

wael.mhd.majzoub@gmail.comمدقق رئیسي096900024661215508815765دمشقوائل محمد بديع مجذوب2072173201433362014

تاجر094434955933247332753443دمشقمحمد سامر نزيه ضیا2082176201432972014

09554399953742528samra.alahmar@gmail.comدمشقسمراء محمد ابراھیم االحمر2092177201433842014

fadi.alkhouri@gmail.comمتدرب بشركة مجني096655773761215504631688دمشقفادي شفیق الخوري نمیر2102178201433982014

milanabaik@gmail.comموظف09916885815441103دمشقالیاس الونديوس میالنه2112179201432242014

09336020045652937shad_gh@hotmail.comدمشقشادي سمعان غناجة2122180201433872014

orphan2014rphan@gmail.comمحاسب لدى اتصاالت095637103722405096667572دمشقمحمد وسیم عدنان البصري2132181201434402014

bmhakki@yahoo.comبوابة الشرق لالستیراد و التصدیر09336556023712580دمشقبسام مصطفى حقي2142182201432322014

0932672187m.nor1977@gmail.comدمشقمحمد نور نديم الشمالي2152183201433102014

hanadi_alsalman@yahoo.comمالیة دمش قسم كبار المكلفین09325616014472527015855459الالذقیةھنادي ابراھیم السلمان2162184201434352014

samer.kadoura@sy.ey.comمدقق حسابات شركة حصریة و مشاركوه093327865239440006110393دمشقسامر فیصل قدورة2172185201433812014

raghad85@gmail.comمتدربة093728863644142774450491دمشقرغد مأمون القمحه2182186201433712014

09447266283313801tmdwar@yahoo.comدمشقطارق محمد طه المدور2192187201433912014

ndjaffan@gmail.comمحاسب09324654003713459دمشقنور الدين انور الجفان2202188201433282014

acc.meb@live.comاشرفیة صحنایا حدیقة الباسل094497300867580627750033دمشقمنذر ابراھیم بكر2212189201434252014

wassim.alhamwi@sy.ey.comمدقق حسابات بشركة حصریة ومشاركوه095520564639440054452416دمشقمحمد وسیم محمد بسام الحموي2222190201434202014

k.sale2045@yahoo.comتاون سنتر0988044993دمشقخالد عاطف صالح2232191201433612014

asma@yahoo.comمدیرة حسابات شركة عطار اخوان099191706330412228932دمشقاسماء فؤاد العبد المجید2242457201536662014
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محاسبة في مكتب المھندس تمیم قاسمو096829642409334993542245807حلبرنا تمیم قاسمو2252233201420143373

وزارة المالیة محاسبة ادارة093363820966298595636723دمشقبیان عدنان الشحاده2262193201432382014

anasone@gmail.comمدقق حسابات خارجي099155321139440003324972دمشقمحمد انس عدنان عربش2272194201434102014

محاسبة ادارة09325546415411994دمشقاحالم محمد علي الشلبي2282195201432182014

t.mhesh@gmail.comكوظف بنك سوریة الدولي االسالمي095544708039437003125475دمشقطالل عبد الستار محیش2292196201433922014

09443552142757804dana.alzen@gmail.comدمشقدانة احمد ھشام الزين2302197201432462014

شركة حصریة ومشاركوه ارنست ویونغ سوریة09920055003944000دمشقھبا محمود ابو سريه2312198201434342014
hiba.abou.serrieh@outlook.com

مدیر مالي المدرسة السوریة الحدیثة شركة شمرا09442240292710170دمشقمحمد انس محمد اديب عرنوس2322199201434112014
ans_arno@yahoo.com

anassh86@hotmail.comمحاسب094644376821469202120897دمشقانس محمد خیر شحرور2332200201433512014

ibrahimmasali@gmail.comمحاسب093211468022582332762652دمشقابراھیم دياب العسلي2342201201432172014

economist11z@hotmail.com        s.banking@gmail.coمفتش في الجھاز المركزي للرقابة و المالیة0947902902/0993444850دمشقسامر ھدروس العمر2352202201422022014

shaza.ahourbagi@gmail.comمتدرب لدى شركة تدمر 093022153222380503343418دمشقشذى محمد فائز شربجي2362203201434422014

رئیسة دائرة النفقات في الھیئة العامة للضرائب و الرسوم09447504264430317/44303182325321دمشقنجاح حكمت االحمد2372204201433242014
najah979@hotmail.com

munzer.alkawadri@gmail.comمستشار رئیسي09339323424457311دمشقمنذر محمد القوادري2382205201434242014

ahmad.cma@gmail.comشركة حصریة و مشاركوه ارنست ویونغ093391898839440005428694دمشقاحمد ھاني النوري2392206201433452014

moulham.87@gmail.comرئیس مكتب الدراسات في مؤسسة الطیران السوریة09336834532310217دمشقملھم عمر الحوراني2402650201636192015

mr1919v@hotmail.comمدقق داخلي -بنك الشرق0932791377668030005625238دمشقرفیق فايز مخول2412211201432532014

alaaaldeen_85@hotmail.comمتدرب لدى شركة حسین القاضي0966657751دمشقعالء الدين محمد يحیى بريجاوي2422212201432762014

09443193932716533bilal-d81@hotmail.comدمشقبالل محمد سعید الداالتي2432213201432372014

nnmoselly@gmail.comمدیر مالي0992111354دمشقنور الدين مراد الموصللي2442214201433292014

hAZEMALSAMMAN@HOTMAIL.COMدكتور -الجامعة للعلوم و التكنولوجیا09499611152220583دمشقحازم محمد غالب السمان2452215201432412014

0933987913eyeobado@hotmail.comحمصكنان محمد طقطق2462216201434012014

wastom1983@gmail.comرئیس حسابات093384412809338441282257537دمشقمحمد وسیم محمود طعمة2472217201434212014

0932973065دمشقداغر ابراھیم جورية2482218201433652014

magedaldin@hotmail.comشركة جود0933662516دمشقمجد الدين عبد القادر علیو2492219201432892014

09446106096628755emadmardeni@yahoo.comدمشقعماد الدين مروان مارديني2502220201433962014

0936209338zoulfakar-sor@hotmail.comدمشقذو الفقار سلیمان منصور2512221201433692014

sarataki86@yahoo.comمدقق حسابات خارجیة شركة دیلویت099954925733223033121034دمشقسارة محمد تقي2522222201433782014
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شركة دیلویت اند توش0933223243322303دمشقحازم محمد أبو حمود2532223201433582014

مدیر مالي قطر094440540027795172779517دمشقمازن محمد عدنان الحافي2542224201428262010

azardahdal@hotmail.comرئیس قسم كبار المكلفین 093363399144117984723401دمشقعازر بدر دحدل2552502201535202015

maa.nasser@yahoo.comطالب09923317090992331709دمشقناصر حكمت حمودي2562227201434302014

arbashrana@gmail.comمحاسب شركة تامین093303978730165649116دمشقرنا نقوال عربش2572228201433722014

elie.alkhoury1@gmail.comمحاسب في شركة تأمین09454545943016564501دمشقايلي رشید الخوري2582229201433412014

basad@scs_net.orgكلیة االقتصاد جامعة دمشق09444257922330874دمشقباسل عدنان أسعد2592230201433532014

موظفة في مالیة درعا0955784985/0994745271015240416درعاأريج محمد فالحة2602234201432212014

09911000674453370muhammadoukal@hotmail.comدمشقمحمد عدنان عوكل2612235201434162014

094471640122633296930205دمشقباسل خالد خريبة2622236201432292014

r.mouamar@uic.com.syرئیس الحسابات المتحدة للتأمین0956666219219/50464727046دمشقروال الیاس معمر2632237201433742014

houmamzein@yahoo.comاالتحاد السوري لشركات التأمین094433648994133343243دمشقمحمد ھمام ھشام الزين2642238201430472010

mshater6@gmail.comالشركة الھندسیة للحواسیب093371705627282222/94682210797دمشقمحمود محمد الشاطر2652454201537942014

09455555722718399دمشقياسین خلیل جندل2662240201434392014

مدیر عام مؤسسة افاق094443783109444378312517317حمصمحمد ياسین زكريا2672242201433122014

0932789228ha.77@hotmail.comحمصايمان مروان الحكیم2682243201432272014

abdyia@yahoo.comمدیر مالي093337121021470003113972دمشقعبد الرحمن نادر صالح الدين2692244201433932014

0947081334طرطوسزينة فارس غبريان2702245201429652014

esamzabad@hotmail.comمحاسب099299914121128088880342دمشقمحمد عصام محمد راتب زباد2712246201434132014

essam-d-1964@hotmail.comموظف مالیة حماه محاسب ادارة -الموارد المائیة بحماه094497963423217102750024حماهعصام عبد المجید دندشي2722247201432752014

محاسب ادارة الھیئة العامة لمشفى حماه الوطني09444171292513392761611حماهعزام عوض جنباز2732248201432722014

2671708mostafa_abed_79@hotmail.com-0966276450033حماهمصطفى ابراھیم العابد2742249201434222014

mhm_k@hotmail.comمفتش بالجھاز المركزي للرقابة المالیة099221118433450235921517حمصمحمود مجحم كدالم2752250201431712010

hamedsaifalden@gmail.comضابط امتثال شرطة الشام لالوراق المالیة094985705733535203737391دمشقحامد بسام سیف الدين2762256201433592014

rekke@deoitte.comمدقق حسابات096966600633223034650071دمشقروز جروان العكه2772257201432542014

Zaher.b88@hotmail.comعمل خاص095638814657118015725388حلبزاھر خالد بكبوك2782507201537212014

aks87@hotmail.comمحاسب0957628813462176522904960حلبعامر ھشام خواتمي2792499201537372015

موظف في مدیریة مالیة مدینة دمشق0988963661دمشقمحمد حسان أحمد الحواصلي2802423201532952014



مخصصة لموقع الجمعیة أسماء األعضاء غیر المزاولین 
في سوریة

جمعیة المحاسبیین القانونیین
في سوریة

البرید االلكترونيعنوان العملھاتف السكنھاتف العملالموبایلالمنطقةاالسمتاریخھااالجازة تاریخھاالعضویةم

رئیس دائرة االنفاق االستھالكي بمالیة دمشق094473725744250315946642دمشقمحمود ابراھیم عبد القادر2812424201533132014

مراقب دخل -مالیة مدینة دمشق0932417711دمشقنعمه فايز سبعه2822425201532052010

hussein1975@gmail.comمحاسب0992111222دمشقحسین عبد هللا ابراھیم احمد2832426201531952010

mhd.abdeh@yahoo.comمراقب دخل مالیة دمشق095595905833480762763571دمشقمحمد عبد هللا عابده2842427201533012014

مدیر مالي مجموعة دعبول الصناعیة /مدرسة بجامعة 50523446644/ 09644449000933972066دمشقمیادة محمد االشقر2852428201533222014
mh.ashkar@yahoo.comالیرموك

h.al-hallak@chambank.syمراقب مصرفي داخلي -بنك الشام1518881338 / 09333274743318459دمشقحسام مصطفى الحالق2862429201532422014

manalalsheah@hotmail.comمدرسة في جامعة دمشق09449044002242274دمشقمنال ابراھیم الشیاح2872430201533202014

mokhles.homs@gmail.comمدیر الشؤون المالیة في الشركة العامة للدراسات المائیة093333987327415592140217حمصمحمد مخلص محمد غیاث خللو2882431201530742010

kha.alhara@hotmail.comمدیر حسابات شركة البجعة09377863466633055دمشقخالد نذير شیخ الحاره2892433201534912015

ahmad1182003@jmail.comالمسؤول المالي بفرع دمشق للمطاحن099107376467101593119547دمشقأحمد السعد سعد2902434201536622015

موظف مالیة دمشق09333356996110474دمشقغسان عمر محفوظ2912435201529692015

usamah.jaalouk@gmail.comمراقب دخل في مالیة حماه09327756532752569حماهأسامة مظھر جعلوك2922436201530662015

halol74@yahoo.comمحاسبة09910154503331301دمشقھال محمد نذير المالح2932437201538352014

09337770565147288zohair.nabulsi@yahoo.comدمشقمحمد زھیر محمد زياد النابلسي2942438201537772014

osama_hasan@hotmail.comسوق دمشق لالوراق المالیة099111115751900003322736دمشقاسامة أحمد حسن2952439201533482014

09442841696618100so_daa.k@windowslive.comدمشقسعدا حسین كريزان2962440201537282014

موظفة في مالیة دمشق093314547044725273134572دمشقدالین محمد تلي2972441201533662014

lara.sy83@gmail.comموظفة في وزارة المالیة094491918622165016715492دمشقالرا عبد الكريم سلیمان2982442201534022014

wael_mashkhas@hotmail.comمدقق حسابات ارنست و یونغ 096723900039440015116646دمشقمحمد وائل محمد عادل مشخص2992443201536052015

09444067373741376mhd.kabbani@hotmail.comدمشقمحمد عبد الكريم القباني الديري3002444201537672014

nadeem.alib@yahoo.comموظف093312578033480713119308دمشقنديم صالح االبراھیم3012445201534312014

0955673544nibal.jomaa@gmail.comدمشقنبال سعید جمعه3022446201538202014

hala_838@hotmail.comشركة االمین للتجھیزات الطبیة09662523909485566006625239دمشقحال محمد سمیر بني المرجة3032459201532432014

09354741126134794samaralyoussef@hotmail.comدمشقسمر عبد الناصر الیوسف3042460201537292014

09372614704464052mera.soma@hotmail.comدمشقمروة عدنان السید عبید3052461201537972014

balbnnni@hotmail.comمدقق حسابات في 09660990939440004421002eyدمشقبالل حسین البني3062462201536872014

rami.alaisami@sy.ey.comارنسیت و یونغ098899200639440012126913دمشقرامي منصور العیسمي3072463201537122014

mohannad610655@gmail.comموظف االدارة المالیة لبنك الشام09326106556665931دمشقمھند محمد عید درويش3082464201536252015
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khaledmalhamode@gmail.comشام ستي سنتر099325774421128110966943775دمشقخالد محمد الحامض3092465201537032014

monaf.rafi@gmail.comمدقق حسابات098838372361194636119463دمشقمناف نصوح رافع3102466201538042014

0988331486دمشقمحمد احمد شاھین3112467201535882015

09445344962777059raghadns87@gmail.comدمشقرغد محمد اديب النحاس3122468201537182014

ramez_magni@hotmail.comمدقق095516955009551695506628402دمشقرامز بسام الطباع3132469201537112014

saleh.alabdali@msn.comمدقق حسابات خارجي ارنست و یونغ093414440639440013330929دمشقمحمد صالح عبد القادر العبدلي3142470201537792014

e-mntaz@hotmail.comمدقق حسابات تدقیق حسابات في ارنست ویونغ094772062639440013332233دمشقمعتز محمد شبابیبي3152471201538012014

311331salehalnbwani@yahoo.com-0937045743016دمشقصالح سیطان النبواني3162472201537332014

0944861794دمشقمروة انور بوبس3172473201537982014

09884301626628362hazemomaraudito@gmail.comدمشقحازم عبد الرزاق عمر3182474201536962014

shazao82@hotmail.comمحاسبة مكتب المدققون المعتدین09336848863328447/09407727746132319دمشقشذى مروان اوطه باشي3192475201537322014

09566663485433863ghaliakejouk88@gmail.comدمشقغالیة امین الكجك3202476201537502014

مدیر تنفیذي ادارة مخاطر09336502009333650203144418دمشقاماني محمد بشیر الغبرة3212477201528432010

ahmad2fallh1@yahoo.comمدیر مالي مجموعة دبس و قنبریة094455998809445599882726862دمشقاحمد حسن صفیه الفالح3222478201534512015

we_home@live.comموظفة لدى مصرف العقاري0944713354446723506865372دمشقوئام ابراھیم صالح3232479201534362014

المصرف الصناعي094077489988158248815824دمشقمیادة عبدهللا نصري3242480201538162014

مجلس الشعب0933827096دمشقلمى مسلم االجداد3252481201537602014

imouaid@yahoo.comنائب امین سر ھیئة مكافحة غسل االموال09332998229985/13440958دمشقعماد محمود موعد3262482201537472014

yazanhosari@yahoo.comاستشارات مالیة مصرفیة09339867892777154دمشقيزن حاتم الحصري3272483201538392014

manal.s987@gmail.comموظفة في مالیة دمشق093280117944150822125474دمشقمنال محمد ولید العبه جي3282484201538052014

manhal.ayoob@gmail.comمستشار ضریبي094536500039440000933774336دمشقمنھل احمد ايوب3292485201538072014

b.h.86@hotmail.comمحاسب بشركة مدار للمنظفات09666397693737254دمشقمحمد بھاد الدين محمد ولید الدين الحكیم3302486201537732014

mgbw80@gmail.comمراقب مالي094090461439438002134897دمشقمحمد محمد جواد بغدادي3312487201534122014

waledzeenaldeen@hotmail.comالسویداء مساكن المواد الغذائیة233121-0959555228016السویداءولید سلمان طلب3322488201538382014

09661508926712041emahairy@gmail.comدمشقعزت عبده محايري3332489201537422014

lama.ll.777@hotmail.comمتدرب بشركة جواد و مكسور0954777842446818215616629دمشقلما يوسف عبود3342490201537592014

mohammadshaban989@gmail.comمساعد مدقق شركة مجني و شركاه093206853561215502112689دمشقمحمد بسام شعبان3352491201537782014

09472572362257381nour_b84@hotmail.comدمشقنور بشیر بوغوفه3362498201534332014
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09336736742720137taghlibie@hotmail.comدمشقمحمد عماد محمد برھان تغلبي3372500201537842014

lorans_lnl@hotmail.comمحاسب096171812975دمشقلورانس عواد النواقیل3382501201535492015

hassanyounes77@gmail.comمساعد مدیر تدقیق شركة دیلویت094475535733223033912219دمشقمحمد حسان محمد علي يونس3392509201537762014

a_amir86@hotmail.comمدقق حسابات093327148233223033332857دمشقعمرو محمد بشیر األمیر3402510201537492014

ayman.a.1000@gmail.comوزارة المالیة محاسب ادارة09335108865141577دمشقأيمن محمد احمد3412511201534702015

0969005650041/451238kinda.t.hassan@gmail.comالالذقیةكندة توفیق حسن3422512201537572014

ahmadodeh888@hotmail.comمدقق حسابات دیلویت098800673733223034455280دمشقاحمد محمد سعید عودة3432513201536752014

anas.hajsaleh@outlook.comمحاسب رئیسي دیلویت096681954733223033219449دمشقأنس أنور حاج صالح3442514201533502014

mhefteh@deloitte.comمدیرة حسابات دیلویت اندتوش0966401501332203034447066دمشقماري فیلیب حفته3452515201535522015

plastor875@gmail.comمدقق حسابات -شركة دیلویت تمیمي و السمان09377238853322303563507دمشقنور غاصب الحنا3462516201538272014

hsn_ai@hotmail.comمكتب الراشد للسیاحة099193489523226102322610دمشقحسان محي الدين الحموي3472517201536982014

09551509142322610sham66@hotmail.comدمشقمروة موفق الطیان3482158201536132015

المصرف التجاري السوري فرع الروضة رئیس شعبة المحاسبة099163522133173342714125دمشقأحمد محمد شرف3492519201536642014

09447626222123475hamzeh712@hotmail.comدمشقحمزة محمد نذير الحفار3502520201537022014

msaidh1984@gmail.comشركةكرمیل للمنظفات09997854794450802دمشقمحمد سعید محمد زياد الحصري3512521201535852015

m_maylzoub@yahoo.comمتدرب لدى شركة تدمر و برایس093477770022388506666953-0932463330دمشقمحمود ايوب میھوب3522522201536102015

ahmad.aaam@hotmail.comموظف في مدیرة مالیة حلب0955275068حلبأحمد محمد أديب عالف3532523201534522015

bassel.saleh@hotmail.com    / bsaleh@deloitte.comدیلویت اند توش093310108833223033319911دمشقباسل صالح الدين صالح3542524201536822014

09565249754423507jenny-mardini@hotmail.comدمشقجیني الیاس مارديني3552525201536952014

مفقتش لدى الھیئة المركزیة للرقابة و التفتیش094470359431159728280818دمشقنبیل عبد الكريم عیاش3562526201536292015

agha.samer@hotmail.comمحاسب09324812683738106دمشقسامر محمود حسن آغا3572527201537252014

abdeenarwa@yahoo.comموظفة لدى مصرف سوریة المركزي09444192904475251دمشقأروى محمد ابراھیم عابدين3582528201536762014

m.khadrah@chambank.syمراقب مصرفي داخلي-بنك الشام095570233733184593231544دمشقمحمد عرفه جاد الكريم خضرة3592529201537832014

دمشق شارع بغداد0948875442دمشقوجدان صبري ابو عیسى3602530201536442015

0944379881fadi_sbi@hotmail.comدمشقفادي محمد فايز دراق السباعي3612531201537512014

khalil_jlb@hotmail.comمدقق حسابات093372801433223033163688دمشقخلیل ابراھیم جلب3622532201537052014

09444928222771617hibba.1989@hotmail.comدمشقھبه محمد علي الجبه3632533201538332014

09923889873738843daniaalsabbagh@hotmail.comدمشقدانیه عبد الفتاح الصباغ3642534201537082014
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amer.naddaf2013@gamil.comمدقق حسابات09928710873328447دمشقعامر محمد النداف3652535201537372014

AHMADZIRKI@HOTMAIL.COMمدقق حسابات 099173891133284472756830دمشقاحمد عصام زركلي3662536201536632014

orwa.almohana@gmail.comمدیر مالي مجموعة ھیكل09321020505028/50385638023دمشقعروة مروان المھنا3672537201532712014

a_saadeh2011@hotmail.comموظف وزارة الزراعة099409497459515724724822دمشقالیسار نقوال سعادة3682538201536682014

manaf_eco@hotmail.comطالب دكتورة محاسبة096786789209678678922258275حلبمناف علي العازل3692539201538032014

eliafayad102@hotmail.comشركة صقال و اوالده093238554709323855475634684دمشقالیاس میخائیل فیاض3702540201534572015

eyadnameh@gmail.comمتدرب في مكتب محاسب قانوني09663037815951518دمشقاياد شحادة نعمه3712541201536712014

0993217010دمشقوائل علي شبعاني3722542201536432015

abnanas.hussam@gmail.comمحاسب شركة االمین للتجھیزات الطبیة093267826533238133123943دمشقحسام الدين حسین حسني عنتبلي أوغلي3732543201531742010

093295114439440005646412aman.elrasi@sy.ey.comدمشقامان حبیب الراسي3742545201536782014

narroshah@gmail.comحصریة و مشاركوه ارنست و یونغ سوریة099967748439440002713041دمشقنور محمد برھان تغلبي3752546201538282014

موظف09990251313280165دمشقمحمد حسین الجلم3762547201535622015

akbik.lina@hotmail.comمحاسبة في 09931013599154410165inetدمشقلینه محمد نعیم آق بیق3772548201537622014

0937671057222268mahd_jadid@yahoo.comدمشقمحمد محمود جديد3782550201537742014

متقاعد0944369300دمشقعادل محمد ناصر379255120152871970

maher_shiban@hotmail.comموظف في مالیة دمشق (مراقب دخل)093377777544117736661155دمشقماھر باكیر شیبان3802555201535572015

mk.mo@hotmail.comمراقب مالي095523008221315883311317دمشقمؤيد منیر الكنفاني3812556201537632014

manarabualsamak@hotmail.comالمصرف الزراعي التعاوني بالكسوة094435253667180376718719دمشقرياض محمد ابو السمك3822557201534992015

094436424933808005133366ramaalbringi@hotmail.comدمشقراما احمد فؤاد البرنجي3832558201537102014

m@altanmya.netمدیر مالي مؤسسة بدایة0933556693333200244678400دمشقمھند عدنان عوكل3842559201538152014

S.shalan@siib.syبنك سوریة الدولي االسالمي093221922161118373141797دمشقشذا غالب شعالن3852560201532622014

مدیر حسابات في شركة زین اخوان0933204573041/384624041/472035الالذقیةمصطفى حسني كنفاني3862561201536152015

09445045646116450anasdehneh@gmail.comدمشقمحمد انس محمد نذير الدھنة3872562201532922014

jawadat212@gmail.comمحاسب09927614683216729دمشقجودت عز الدين السید3882563201536942014

basheeralrouh72@gmail.comدمشق098877176092896628269دمشقبشیر محمد رشید الروح3892564201526862014

محاسبة بأجنحة الشام09884431092757999دمشقعبیر محمد عصام ناصر3902565201537412014

0937288516710712السویداءصفاء ھاني الحلبي3912566201535162015

nawaredris@hotmail.comسبع بحرات13776814168-09913747314437820دمشقنوار ھیثم إدريس3922567201533272014
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suhillalhasan@hotmail.comمدیر مالي /شركة البسة094594094065149006917873دمشقسھیل عبد الحكیم حسن3932568201537302014

samer.jafar78@gmail.comمسؤول قسم التقاریر و البیانات المالیة /بنك الشام/094729771633184592267176دمشقسامر احمد جعفر3942569201535052015

محاسب09445892732636507حلبمحمد عمار محمد وھبي جلب3952570201535952015

dadoo-rm@hotmail.comموظفة بنك البركة /قسم التمویل09338134353732480دمشقدانا محمد غسان رمضان3962571201537072014

youssefda1980@hotmail.comرئیس قسم لدى مصرف الدولي للتجارة و التمویل094485507922623032282223حلبيوسف محمد ضبع3972572201538402014

jehad_tasabhji@hotmail.comمحاسب093307733609939932103123812دمشقمحمد جھاد محمد سمیر تسابحجي3982573201537752014

رئیس دائرة الرواتب و االجور بمالیة دمشق09449284414425036015/857707درعاموسى خلف العیسى3992579201527482009

RamiMakdesi@hahoo.comموظف09323892584408991دمشقرامي مخائیل مقدسي4002580201534922015

omarsheker@yahoo.comمدقق حسابات093327174409444805495147377دمشقعمر محمود شكر4012581201537482014

ola3alosha@hotmail.comمتدربة لدى مكتب سمیر نیحاوي095692445523196954458583دمشقعال محمد بشار بدير4022582201537442014

amerrahmoun@hotmail.comمحاسب في شركة الشالح لاللمنیوم09339749114462339/22453352311525دمشقمحمد عامر موفق رحمون4032583201537802014

موظف بوزارة المالیة094447251209444725125351241دمشقمنھل علي العجي4042584201538062014

موظف في مالیة ریف دمشق09492857326314240دمشقنورس عبد الھادي ضیف هللا4052585201536352015

hisham.massalmeh@gmail.comمدیر تجاري للمشاریع098800159809880015986110489دمشقھشام محمد عید مسالمة4062586201520143334

alseis1976@yahoo.comمدرس0969917867دمشقسعد صالح السالم4072587201537272014

bassel.hamour@hotmail.comمراقب مالي /مدیر قسم المحاسبة093326420033207522142761دمشقمحمد باسل محمد احسان حمور4082588201532932014

0956208934دمشقآمال محمد صیاح نحاس4092589201536742014

merna8_88@hotmail.comالجامعة الدولیة الخاصة098828634420944451240دمشقمیرنا سمیر عوده4102590201538172014

اعمال مكتبیة09326291442139460دمشقمنى عدنان النوفي4112591201538082014

leen lalo@hotmail.comمحاسبة في وكالة سانا لالنباء099119897054907006848584دمشقلینا عبد الكريم الحجو4122592201535502015

hanaaskiker1_2_3@gmail.comمدیریة مالیة محافظة دمشق09558516826813357دمشقھناء اسكندر سكیكر4132593201536392015

مراقب دخل09665949526617947دمشقأمیله حبیب میھوب4142594201534592015

موظف بمالیة حماه /محاسب ادارة/094453690225300912530091حماهمحمد زاكي ابراھیم الجمال4152595201535812015

مدرسة09559335558112981دمشقعبیر طراد مصري4162596201535262015

muneerkho@gmail.comمدیر مالي094904752521450052145005دمشقمنیر عبد االله الخوصي4172601201538102015

09923067264443725zxc_m@hotmail.comدمشقمصطفى محمد بسام النجار4182602201537992014

محاسبة ادارة093320282822113014446055دمشقريمان رامز دندي4192603201533752014

شركة تجاریة09690002240946777560دمشقحكم محمد فؤاد عبد هللا4202610201534782015
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m-akesh84@hotmail.comمدقق داخلي في مجموعة نیوتاون093396218409477771632646305حلبمحمد مھدي عبد المنعم عكش4212611201536012015

sawsansafi@gmail.comمدیر حسابات094728561132333476644368دمشقسوسن محمد نادر صافي4222612201535112015

ibrakalaji@gmail.comمدیر مالي096777770209677777025225422حلبمحمد مفید ابراھیم قلعه جي4232613201535982015

jaseemibrahim81@gmail.comموظف بالطیران السوریة09944017242292289/22923970994401724دمشقابراھیم غازي الجسیم4242614201536592014

oskassar@gmail.comمحاسب في شركة خاصة093314448469135455410441دمشقمحمد اسامة ماجد القصار بني المرجه4252615201534052014

sawsan2685@gmail.comالالذقیة - جبلة823411-0930635833041الالذقیةسوسن عبد القادر استامبولي4262616201532612014

رئیسة شعبة دخل الرواتب و االجور مدیریة مال منطقة مصیاف7710648-7710116033-7710258/033-0988895018033حماهريما فاروق الحمصي4272617201535012015

hani.kh-29@live.comمدیر مالي096696730261254624440632دمشقھاني عبد اللطیف الخیاط4282618201538312014

roulaqazzaz@hotmail.comوزارة الصحة09889324382123882دمشقروال محمد القزاز4292619201537192014

0935447102263651m_abo_hamda@hotmail.comدمشقمحمد قاسم الحمیر4302620201535632015

nour.halaweh1@gmail.comموظفة بالسوریة للطیران0988134003دمشقنور محمد عصام حالوة4312621201538302014

hwmam83@hotmail.comمدیر محاسبة093333907992892749788دمشقھمام عبد الستار الخطیب4322622201536382015

موظف بنك سوریة و المھجر093263267422605605952721دمشقكمیل كمال خبازة4332623201537562014

نائب مجلس بلدي0964513826653194653556الالذقیةصباح علي بدور4342624201535152015

mdanky@gmail.comرئیس حسابات093381469393353127172دمشقمھند سعید الدنكي4352625201538132014

hassanfarah72@yahoo.comالمشرق العربي للتأمین سوریا09941312759232470039دمشقحسان يوسف فرح4362626201531432010

محاسب ادارة في وزارة االقتصاد و التجارة الخارجیة09447979212324122دمشقاسد علي الخطیب4372627201534562015

kh.bayan@yahoo.comمحاسبة /شركة دعدوش096241047269149006610685دمشقبیان محمد تیسیر خضره4382628201536892014

ayham.2012@hotmail.comمحاسبة093300039809330003983119975دمشقأيھم احسان السالم4392629201534712015

maz.akid@gmail.comموظف /الطیران السوري093371730009337173002152037دمشقمحمد مازن عبد الوھاب عقید4402630201535972015

ahmad.allawaj@gmail.comادارة مركز اللواج لتجارة مواد طب االسنان09326566432112628حلبأحمد ابراھیم اللواج4412631201534482015

09467922503336091alkatip2@hotmail.comدمشقاحمد محمد ابو العال الخطیب4422632201536612014

09328721284426869gal frehat@gmail.comدمشقغیث سلمان الفريحات4432633201536582015

yasser153@gmail.comمدیر مالي096680080197402153262/3317235دمشقمحمد ياسر محمد عدنان حبیب4442634201537922014

09665769348816441دمشقعماد الدين عدنان صفر الحلبي4452635201535322015

09444596895123272دمشقحسام عدنان الصعب4462636201534822015

ali_taleb_m@hotmail.comمدیر مالي2274575/ 5021/ 09911190095076دمشقعلي محمد طالب4472637201535312015

محاسب سیاحة ریف دمشق0944621003613427دمشقعلي ديب الفنش4482638201532782014
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0933923710Habib.Yaziji@hotmail.comحمصحبیب غسان يازجي4492643201630022010

09587967013131251Lamaajlelati@gmail.comدمشقلمى ياسین الجلیالتي4502644201635472015

0933044801319072275447032n.mhd.thiab@gmail.comدمشقنجاح محمد الذياب451264536302015

09910801396912600Mr.nour.helal@gmail.comدمشقمحمد نور عدنان ھالل الدين4522646201637902014

مدرسة مستقیلة09443220593456968دمشقفاديا محي الدين محي الدين4532647201615351993


