
مخصصة لموقع الجمعیة قائمة باسماء األعضاء المھنیین في سوریة جمعیة المحاسبیین القانونیین 
في سوریة

البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
محاسبة في شركة دفا094463523027798983343510نیفین محمد نذير العوا1142009

fff10070@hotmail.comمحاسب صندوق الدعم093247657133492402318205فراس زياد حمضمض2202009

محاسب إدارة صحة دمشق09336338014724904447280عادل ابراھیم حسین3222009

hossam-auditor@hotmail.comمدقق حسابات0933465819321700922110044حسام عثمان صادق4262009

WASEEMNADAR@YAHOO.COMمدقق حسابات093289592153158442211044محمد وسیم محمد علي نضر5272009

محاسب09448063914711983سلیمان محمد الخطیب6322009

رئیس قسم محاسبة094455343166314492129902نشأت سلیمان مسعود7332009

firas-dabbour@hotmail.comمدقق حسابات093293225653172912211044محمد فراس محمد دبور8452009

مدير في شركة حمص للتغلیف المعدني096672212925212444866811محمد معن ناظم معیني9492009

مراقب دخل ارباح09551772024445773محمد محمد ديب سمكري10762009

LIFEMAKERS_HAY@HOTMAIL.COMمحاسبة09339041892752057أمان محمد نصیر جمعة11822009

ABEDASHKER77@YAHOO.COMرئیس قسم محاسب المبیعات094462185432337866713335عبد الرحمن عبد الفتاح األشقر12952009

AHMAD4VIP@GMAIL.COMمدير مالي في االتحاد العام للحرفین093348664162408322318205أحمد محمد ادريس131022009

nisab_11@yahoo.comرئیس حسابات093376056844732195813880محمد نساب فريد الحمصي141072009

abd_bakir@yahoo.comمدير قسم المحاسبة094476717132327333323210عبد الرزاق محمد غازي باكیر151272009

ghader1948@hotmail.comمدققة في مكتب الطويل للخبرة098850268551355282227929غدير عدنان الكردي161402009

mansoor_razanمحاسبة0944059845رزان محمد علي منصور171412009

ali_ebox@gmilمحاسب0966605586252293علي محمد ابراھیم181532009

09332728682776229mhmad272@hotmail.comمحمد خیر محمد فوزي السقا191542009

تاجر098869874037102703331650مالذ عز الدين الحفار201552009

ammarsyri1@gmail.comالتخلیص الجمركي093202563661342776800787عمار محمد الحاج ابراھیم211562009

omarfannoush@yahoo.comمحاسب094431169861252072325111عمر محمد أمین فنوش221652009

shhs62@hotmail.comمدقق حسابات متدرب093241784856346004414277شحادة علي حكیمه ابو فخر231712009

waelalhalabi@yahoo.comابو ظبي االمارات العربیة المتحدة مدير حسابات009715012801295622878وائل عادل الحلبي241722009

samermasri1973@hotmail.comمدقق09335109952236157سامر أحمد المصري251732009

jaja.mass@yahoo.comمدقق لدى مكتب المحاسب القانوني احمد المصري093354040622361572236157جالل الدين أحمد المصري261742009

ec_josephattallah@hotmail.comمحاسب لدى مكتب ھندسي0955376322238535211961جوزيف رعد عطا هللا271832009

aboodabrash2@hotmail.comنائب المدير المالي بنك عودة سورية0988113300334505023888249عبدالرحمن محمد رياض االبرش281872009
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kenan.aslan@live.comبنك عودة662143423888255كنان كاسر اصالن291882009

wafi_akzam@yahoo.comمحاسب رئیسي بنك عودة0933559930562921523888252وافي سھیل أكزم301892009

alloshi14@yahoo.comمحاسب في بنك عودة091224488673015823888326عالء ممدوح درويش311902009

ghassan.shabab@gmail.comبنك عودة سورية0944676474333477823888234محمد غسان محمد سعید شیخ الشباب321912009

benita_so_@scs_net.orgمحاسبة0944446411444770423888237بنیتا ايلي دافید سعدي331922009

mrefaai@hadid.qeroمحاسب شركة حديد09137042361510272113300محمد زھیر الرفاعي341942009

mohammad.hamzeh@yahoo.comمدير مالي لجامعة الخلیج093330528852184836221590محمد عبد الرؤوف حمزة352072009

m.bassazh@gmail.comمدير مالي بشركة حديد093344234966696362113300محمد ياسین بزازه362152009

محاسب0944731783251783فؤاد جمال بشور372342009

سلمت بید سامر بوالقيمحاسب بشركة حديد لخدمات الطیران099323840942113300محمد معاذ محمد تیسیر الشوا382352009

مدير مالي في شركة دياب بالست0966032675235803233444وائل نواف بدر392402009

t.m.s777@hotmail.comمحاسب09915405962123839طالل محمود السلیمان402742010

zakisoufan@gmail.comمدير مالي094409722245170224626821زكي عبده صوفان412792010

KIKAR-70@ALMATIN.COMمدير مالي مجموعة المبن للتجارة والصناعة09111702021281342133092عبد السالم عبد الكريم كیكار422832010

مدققة في قسم كبار المكلفین094471290322343164472528نسرين بشیر بلوش433162010

موظفة في الھیئة العامة للضرائب والرسوم093238229466656574430069غادة أحمد فواز443172010

ttjandali@gmail.comمحاسب09446675552124539211534طارق طاھر الجندلي453192010

darwich69@hotmail.comمحاسب09442169294425304425430سعد ا احمد فؤاد درويش احمد463212010

osamahusmi@yahoo.comمدير مالي مجموعة نور للتعھدات0937635107214000722184702محمد أسامة ضیاء الدين حسام الدين473342010

محاسب اداري في الموارد المائیة بدرعا0955809808814465274090خالد عبد المولى الديري483352010

amthal-bh@hotmail.comمحاسبة094440166072425907223000أمثل حسین بحبوح493512010

موظفة في شركة خبراء سورية لالستشارات09556104164433223سوسن عزت ادلبي503772010

Mamoher020@yahoo.comمدير حسابات مشفى الكلمة095520114826808032674600محمد عدنان الفندي514042010

مدير مالي شركة الشاعر للتجارة و الصناعة094437326033394998222001محمد ھشام ھیثم االسطواني524092010

MAZMAT001@Gmail.comدمشق الصالحیة مجلس الشعب094401407851124954429081محمد صبري عزمت534332010

samerrashidi1963@hotmail.comمدير مالي شركة العريق093223427488255966711204أحمد سامر محمد ظھیر الرشیدي544382010

anaslion12@yahoo.comمحاسب في خزانة تقاعد أطباء االسنان093249357753183022221446أنس محمد علي البھاء الدين554642010

االنشاءات093347619921384262512583طلحة عبد الجواد االيوبي564692010

ghiathn@yahoo.comمحاسب094431298744640693319780غیاث ياسین النابلسي574722010
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البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
AsaadAbouDahe@yahoo.comالشركة السورية للصناعات الكیماوية09443993506352501أسعد خلیل أبوضاھر584852010

hasanamal@yahoo.comشركة االتحاد العربي للمقاوالت 094464611633340902310913امل سھیل حسن594942010

mhddan@hotmail.comرئیس قسم المحاسبة في بلقیس093330200952404682455070محمد عبد هللا رمضان604982010

099903978798869886hasan.hilal@ymail.comحسان محمد عزت ھالل الدين614992010

مكتب محاسبة093321221744134734531020الیاس انطوان معقد625012010

master-680@hotmail.comبنك عودة سوريا0932261062681474023888325عدنان ياسین الحمد635052010

MDKGF@hotmail.comمحاسب095557694767313756710984محمد عدنان الخلیل645072010

093367335533673355hus122@hotmail.comحسام محمد ديب زيتون655122010

09559621432313586niso-n@hotmail.comنسرين عبد العزيز عثمان665252010

ABEDABOUSHAAR@yahoo.comموظف09448600038890842310022عبد اللطیف محمد سلیم أبو شعر675322010

fadihijazi82@hotmail.comمحاسب في شركة سوزركي للسیارات09333466783326048فادي أحمد بدوي حجازي685362010

spaidysport@hotmail.comمحاسب093384283251447925122371فاكر نجم الدين الشحرور695462010

26771215041mohannad.bas@gmail.comمحمد مھند أحمد عفیف بصمه جي705872010

0955410987اناس علي الكردي716022010

asrour@mtn.com.syمحاسب في شركة 090552227262134913944222222MTNعالیة نبیل سرور726062010

aahmar@mtn.com.sy/aahmar78@hotmail.comمحاسب في شركة 1409MTN-0966222721594883344222222عمار رضوان األحمر736122010

smograbi@mtn.com.syمحاسب في شركة 095522271432482109494MTNمحمد سامر فاروق المغربي746182010

nallaga@mtn.com.syمحاسب في شركة 09552224166663773944222222MTNنور حاتم عالكه756192010

094420002288815053325232simafair@net.syلوسي توفیق شامیة766252010

mkabbesh@mail.syمدير حسابات شركة إيمیك098847777766274093738106ماھر أحمد قبش776582010

09880101230937342250ھبة محمد بدير786592010

710338Samhb5@yahoo.com-0991604357016سلمان حسیب البعیني796682010

محاسب إدارة في المدينة الصناعیة بعدرا098807929267170725850026/88079292محمد حسین عالمه806732010

rashdn.mazen@gmail.comاالنارة العالمیة محدودة المسؤولیة09568278265058مازن سعید رشدان816882010

محاسب مالي09900553026789056630300وضاح عمر صباغ826922010

57112885724404يامن محمد سعید حیران837032010

osama-selo@hotmail.comمحاسب في شركة اسعد وبتنجانة093397076533192882123911محمد اسامة رضوان سلو847062010

رئیس قسم التدقیق09888315323714057زياد منصور ابو علیقه857192011

ana80@gmail.comمحاسبة094469487727706399494نور محمد نذير سقباني867592011
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محاسب098848449851172305114465إياد زكريا مفلح877712011

دمشق مزه شیخ سعد09335880476812789فاديا محمد طه البقاعي887742011

0940631599043/328309ابراھیم سیف الدين سلیمان898182011

kokmaaster2002@hotmail.comمسؤول عالقات انتمائیة لبنك بیبلوس سوريا9292-4602367021-0991006015021كريكور سركیس باصمه جیان908262011

ghyath1987@hotmail.comمدير مالي096900069488371363317467محمد غیث بسام البزرة918492011

wesc0109@yahoo.comمدير حسابات093288574232223702238828محمد وسام عبد الھادي الجبان928502011

شركة مورستیفین09669629822315571حمدي مھند الخطیب938532011

alnammous@gmail.comمدرس094467642471719687120970محمد علي النموس948622011

محاسب096827461685475012450145محمود سلیمان الخلیل958632011

0955395278barea.salhab1984@gmail.comبارعة علي سلھب968762011

shahang82@hotmail.comقسم التسلیف093312337322303339960جورج يوسف شاھان978832011

fadih5@yahoo.comبنك سورية و المھجر094427327922598439957فادي نعیم حنوش988842011

0944994423Saad-baufa@hotmail.comسعد موسى بوفه999112011

09339041892720341ahmedafarah@yahoo.com-0933417704أحمد سلیم عفارة1009212011

094432000922198072671051yasered1@gmail.comياسر احمد عزالدين ادلبي1019232011

5733496hamadeh-7@hotmail.com-0955831876021محمد أحمد حماده1029272011

2668512-0966526861021محمد محمد فؤاد سعدي1039332011

bassel212006@hotmail.comدمشق مھاجرين شورى بناء الخوالني09442547553338461عال عمر خوالني1049392011

mansour81@windowsgive.comشركة الشرق للمنتجات الغذائیة093261967822663974123502منصور محمد الموسى1059502011

endlesswithallproud@hotmail.comطالب درسات علیا09665456375557985مضر أحمد ماھر بقسماوي1069512011

09474027406210642fahed_nwelati@yahoo.comفھد محمد رياض النويالتي1079592011

محاسب و ادارة حاسوب0946494745محمد امین زكريا ايبش1089782011

09934454663143229لینا حسن سراقبي1099892011

مديرة معھد دار البشائر094444184431234463230808جمانة محمد مأمون النوري1109902011

faresgennaoui@yahoo.comشركة فايز دركل093329920268168892221020فارس ابراھیم جناوي11110012011

sandyage25@yahoo.comموظفة099219653464133192312185احالم قاسم الفريح11210132011

09880001405741798talal_gh@hotmail.comمحمد طالل عزام غادري11310162011

malektalo@yahoo.comدمشق شركات رامات 09324011533444532مالك سمیر طالو11410172011

وزارة المالیة093282833244557353348075ايمان معتز قوقو11510222011
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shady.diar bakerly@bankalsha.q.comمدير مالي /بنك الشرق0955835000680622066803130شادي محي الدين ديار بكرلي11610332012

mrabbat@scs-net.orgمدير مالي093376966532296922132117/2132118محمد بكري مرسي الرباط11710522012

مدقق بمكتب عالء الدين رسالن093351240037304453717703ديما عالء الدين رسالن11810572012

دار زيد بن حارثة093308409533112545119575روعة محمود الرفاعي11910662012

bassemaljajeh71@hotmail.comمدير تأمین و معاشات دمشق094465557444657522330219باسم مصطفى الجاجة12010752012

abd.sebai@yahoo.comشركة بلقیس للسیرامیك093372557437372092255070عبد اللطیف محمد رفیق السباعي12110872012

محاسب وادارة في مجموعة بصراوي الشركة 09456167384420885ايمان محمد علي الشعار12210902012
العربیة االوكرانیة للنفط و الغاز

wwwbassemshaar70@hotmail.comمدير عام لشركة الشعار للھندسة الكھربائیة 09334322084420885محمد باسم محمد علي الشعار12310912012

VIVA-LIFE81@HOTMAIL.COMمحاسب في مؤسسة أحمد ھدايا093234678054479946730992محمود حسین الشلفون12411002012

TAGREED-MAMS@YAHOO.COMمحاسب رئیسي معھد التأمین العربي09322082396384900تغريد علي المنصور12511062012

housamaldebs@hotmail.comمحاسب شركة دونا093240009527575445144424حسام الدين خلیل الدبس12611132012

armochj@yahoo.comرئیس دائرة الصرف و التدقیق093342690244425643739820حنه میالد عرموش12711142012

معاون مدير الشؤون المالیفي أ-ع للمصرف العقاري32279352210080-09667895503228277أنس احمد نبیل سنوبر12811162012

099964179632276402222647علي عبدالرؤوف سنوبر12911202012

ragheed_abusweid@hotmail.comمحاسب في شركة الھیثم لتجارة لوازم االتین0944945948/099488664451332315138936/0932229892رغید توفیق أبو سويد13011232012

anasmrstani@live.comمحطات رحمة094777567746258675763364محمد أنس محمد شريف مرستاني13111242012

ahmad.k.naser@gmail.comمحاسب094442359954476512141042احمد كامل ناصر13211262012

i.marey@hotmail.comمحاسب في شركة 09553952199494mtnإياد أنور مرعي13311292012

محاسب في شركة التجمع التقني االستشاري 099111488861183136113123يوسف ناھد مرتضى13411392012
المحدودة

ymourtada@gmail.com

assdy_co@yahoo.comشركة البناؤون المتحدون093777746566119886113123معتصم فھمي االسدي13511402012

saleam.helal@hotmail.comمحاسب شركة نینار098829092071615323331212سلیم حاتم ھالل13611422012

صندوق المشرق االستثماري القابضة0944945948/09948866443341066ألما عبد الجواد ريحان13711462012

adibo70@yahoo.com/adibo70@hotmail.comشركة المھاجر و الحايرلي099367897965347972253384أديب محمود عثمان13811472012

majd.murad@almashreq.com.syشركة صندوق المشرق االستثماري093360200634488972138814مجد محمد مروان مراد13911502012

fafa9292@hotmail.comاعمال محاسبة و تدقیق095644617251115014414277فضیلة سعود التركي14011512012

am_swaidan@hotmail.comمحاسب رئیسي096783697357463820942202260 / 0933168739امجد غازي سويدان14111552012

ebrahem558@gmail.comمدقق حسابات09379504922246625232317ابراھیم رفیق الشعار14211582012

مدققة حسابات09913342212323217سھیر جاسم النداف14311592012

almoutaz.jahjah@hotmail.comشركة مارت للتجارة و التعھدات محدودة المسؤولیة09334060003730771المعتز ابراھیم جحجاح14411622012
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البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
محاسب في شركة البناؤون المتحدون09377774936113123ياسر محمد نسیب البستاني14511632012

مدير كالي شركة ال تیل الشرق االوسط09332037036941480/1شادي ھیثم بیدس14611672012

09449982232246855mamoun203@hotmail.com /  0933328058محمد مأمون مسلم الحداد الحموي14711702012

wnadar@getgroup.comمدير مالي شركة تسديد محدودة المسؤولیة094704012651199983114666أحمد ولید محمود صالح الدين نضر14811722012

محاسبة في اتحاد عمال محافظة الالذقیة 0932455907041/234734210139تريزيا داود مسره14911752012

المكتب االستشاري للدراسات االمالیة و االدارية 099155778661147376664214آالء عبد الناصر السقال15011782012
والضريبیة

alaa-sakkal@hotmail.com

essam_dawood@yahoo.comمدقق مالي099230076367339493313711عصام سلیمان داوود15111792012

محاسب0990494815قاسم محمود الفالح الحسن15211832013

محاسبة في مشفى الكندي09551001606617328سلوى سمیر فضة15311902013

riadhamad171@gmail.comمدير مالي شركة ادم0944210032/099103605061339982251144/2251155احمد رياض شفیق حمد15411972013

emadob@gmail.comمحاسب+مدرس094852445063179636352094عماد انور عمرباشا15512052013

094493493854439625443962/0944934938samern4@gmail.comسامر بدري النجم15612062013

alaa.159159@hotmail.comشركة الحضارة لالنظمة -مدير قسم المحاسبة09558434003315726عالء منیر اللحام15712092013

sham400@gmail.comمحاسب094722580044589692748068/0956671045رزان عدنان شمس الدين15812102013

omaeshamseddin@gmail.comمحاسب0956671045/ 2748068 09472258004458969عمر عدنان شمس الدين15912112013

ans_bader@hotmail.comمحاسب099961651202122729080933357273انس مصطفى بدر16012132013

slimanshaabanشركة لبد093357149966679923328800سلیمان سلیم شعبان16112182013

mahmmod.alhwane@hotmail.comمحاسب لدى سنتر السید عبید099236056888175633339106محمود محمد فايز الحلواني16212192013

sari_d87@hotmail.comمحاسب بشركة الحضارة093267158966144253320382ساري محمد الدمني16312212013

mayyada1979@yahoo.comمدير مالي شركة رواس للكیماويات6913904  /   093246611031215346913899میادة محمد الخطیب16412222013

abuzeinehgroup1000@hotmail.comمدير اداري مجموعة ابو زينة096691500046457003311800نايف احمد ابو زينة16512252014

جمعیة صندوق العافیة الخیري بحمص094547830703122347760312224844سرار محمد راسم الجوجه16612262014

w-kahlous@hotmail.comمدير فرع لدى 093365465933359382323730QNB-SYRIAولید عبد الحمید كحلوس16712272014

a-kassar@scs_net.orgمحاسب22561423122922- 09552662222211006أحمد عدنان القصار16812282014

ol.homsy@hotmail.comتدقیق محاسبي093227034222366722227620أنس حسن الحمصي16912292014

محاسب لدى مكتب تخلیص جمركي093321691703377147890337717652ولید أحمد طه17012302014

محاسب09527588285113268محمدنديم فیصل االيوبي17112312014

qssidki@hotmail.comمحاسب الفريد للخدمات الطالبیة096555939402126747980212276070احمد محمد سعید صدقي17212322014

zaherdj@hotmail.comمدير حسابات 09663762445210084زاھر محمد صالح السید17312332014
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البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
majd_71@hotmail.comمحاسبة يونیسیريا4646705-093357719944452614646704مجد احمد عكله17412342014

09569346950212257308mعبد الھادي احمد مال17512352014

nouha.hilal@hotmail.comشركة حموي093392267922633880945555347نھى عبد اللطیف ھالل17612362014

whitedoue.91@hotmail.comمحاسبة52235742670955 - 0931118992269123 - 0955505458تغريد محمد كامل ستوت17712372014

محاسبة094094374722154662223731ديانا عبه جي محمد خالد17812382014

aymen-rama@hotmail.comرئیس الحسابات نسیب سعد094477216634414852225432محمدايمن محمد احسان رمو17912392014

a.daas@hotmail.comمحاسب شركة الكمال093375545755578542630051عبد القادر محمد فیصل دعاس18012402014

09444255200944425520جمال محمود غريب18112422014

remaalfareh@yahoo.comادارة الشؤون االدارية و المالیة العمل في اكساد094423979944199842266251ريما وديع فرخ18212432014

رئیس القسم المالي و المحاسبي في المركز 093350269668184042266251/2266250سلیمان احمد سفر18312442014
العربي لدراسات المناطق

sulimansafar000@gmail.com

oula_h@hotmail.comمحاسبة095523811261132702235828عال محمد عرفان الحفار18412452014

wsfi2050@hotmail.comتدقیق حسابات09333625144457635/44425654وفاء سلیم فالحة18512462014

09664237474455564georgeyared7@gmail.comجورج فايز يارد18612482014

093321195227741360933061499moazska@hotmail.comمعاذ محمد فوزي السقا18712502014

salem-dy@hotmail.comمحاسب في الجمعیة الخیرية االسالمیة 0933432069سالم ياسر الدروبي18812512014

hamza.mando@hotmail.comمحاسب في الجمعیة الخیرية االسالمیة0944883282حمزة عبد المنان مندو18912522014

شبكة االعمال الدولیة 09949310652252043Ibnبھیرة فصیح العلوش النويجي19012532014

anasmahjoub1982@gmail.comمجموعة البیان للنظم المحاسبیة096789252527202682713242انس محمود شوكت محجوب19112542014

شركة الطالب التجارية 09901576186113723سامر فصیح العلوش النويجي19212552014

شركة المشعلي للتجارة و المقاوالت 09920547882713229أحمد فصیح العلوش النويجي19312562014

09513240920212253398mataz@hotmail.comمعتز زكريا محمد19412572014

093347944953603142120100troroq@gmail.comمحمد طارق عبد القادر طرابیشي19512582014

t.shamdin@hotmail.comدمشق ركن الدين ساحة شمدين0932581622272220427552255محمد طارق غسان شمدين19612602014

abd88sh@hotmail.comشركة حسام أدھمي لإلتصاالت0932550180662255112322523محمد عبد الغني عبد المولى شبعانیه19712592014

095542334944602743331131Emax.centeremademadsy@hotmail.comعماد احمد دالي كباب19812612014

fmkfmk@hotmail.comمدير حسابات09449211125614796/5636060فراس موفق القطیش19912622014

ammar_sh@windowslive.comمدير مالي /شركة التشید السريع09338080684473881/24473881/0314866751عمار محمد زياد شاھرلي20012632014

msnsm@live.comمحاسب لدى فندق مدينة الشباب بدمشق09932310784413436117177باسل محمد فايز تفكجي20112642014

samerzahlan@hotmail.comمحاسب بوزارة الموارد المائیة0947496546سامر نديم زحالن20212652014
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البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
basel-khalil@hotmail.comالمصرف العقاري094953815754189952225400باسل مامون خلیل20312682014

موظفة في المصرف العقاري093231436327634312225400ريم محمد اديب عوض20412692014

kharatba@hotmail.comمحالت صقر الحلبي للتجارة095521928327211452259614باسم يوسف الخراط20512702014

0948531684hissa@hotmail.comنھى عیسى عیسى20612712014

zrq.acc@putlook.comمحاسب0944231432041418250041211440محمد خالد زريق فرحات20712722014

hadil.kharboutli@hotmail.comموظفة في قرى االطفال 2636402sos-0955715190/093445772052110932636401ھديل مھدي خربوطلي20812732014

موظف0933604987021/5214755أحمد أحمد عارف منصور20912742014

0992203012/0962041180نادر فرج الضیفان21012752014
محاسب لدى شركة الف للصناعة و التجارة و 

naderaldefan@hotmail.comاالستثمار

مديرية المالیة محافظة دمشق096673681227199413394210غالیة تیسیر إيزولي21112762014
galo.1989.e@hotmail.com

majed.ms@gmail.comحاسب ادارة -المنطقة الحة099919860127787132778846ماجد محمد عزو صالح21212772014

ahmed.hamza@hotmail.co.ukصفوان للمقاوالت العامة009715586996440097142638384أحمد حمزة نبیل21312792014

dima.hussin@hotmail.comمحاسبة في جمعیة التآلف الخیرية0930464126021/2275577021/2213540/2213541ديما حمید حسین21412802014

bestcap77@hotmail.comغرفة تجارة حلب093220332026864642214076عالیة عالء الدين عجان21512812014

مديرية مالیة دمشق09334763899902سمر عبد العزيز النجار21612822014

daedallame@gmail.comمسؤول مالیة وتدقیق093233701031219403121940دعد فريد اللمع21712832014

mazenk@obdulkarimgroup.comمدير مالي لمجموعة عبد الكريم093355778059498005850188مازن يوسف كنینة21812842014

imad.sh86@hotmail.comمحاسب093210019021142552255070-0933274570عماد محمد زھیر شحرور21912852014

mhdabbar@hotmail.comمحاسب09320669460932066946محمد علي اسامة العبار22012862014

maddfor@mail.comمحاسب مالي09526371082316295مجد عصام خمیس22112872014

danadoghouz@yahoo.comمحاسبة093221877631176793041دانا حكمت دغوظ22212882014

manal_malaab@yahoo.comمفتش أول09554085434716537منال مطانس ملعب22312892014

mediant84@hotmail.comموظف بنك االردن االردن سوريا09358880994661729مدين بسام طعمة22412902015

0933573937224850461915272علي ياسین زغلول22512912015
مراقب مصرفي داخلي في بنك سورية الدولي 

alizaghloul@hotmail.comاالسالمي

ntaha6666@gmail.comموظف مؤسسة االسكان العسكري فرع 09682380895718432٣٠٠نزار صادق طه22612942015

mai_shehade@hotmail.comمحاسبة مالیة في مؤسسة االسكان العسكرية09323225502663053مي محمد أمین شحادة22712952015

ادارة مالیة في جمعیة المحدث االكبر -الشیخ بدر 2139006- 093365365133274772139004شذى أحمد الطیار22812972015
الدين الحسني

sh_tayar@scs-net.org

me_hayek@hotmail.comمحاسب096963646122234960999234879محمد عید محمود الحايك22912982015

مراقب مصرفي داخلي /بنك سورية الدولي 0932228752611308761915217محمد سامي عدنان حمدان23012992015
االسالمي

v.far_away@yahoo.com

mazentaki@hotmail.comمحاسب مؤسسة بشیر الدرويش حتى االن093363180827111623717111مازن محمد رفیق تقي23113002015
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البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
khaldounae@awael-sy.comمدير قسم المحاسبة في شركة االوائل094401206133310022254647خلدون مصطفى عالء الدين23213012015

09548705732272630بتول محمد رضا عقاد23313022015

محاسب094427077357127132289441خلدون منقاري محمد غسان23413032015

09886287535112880naso.mad@hotmail.comنسرين عمر مدراتي23513042015

redaas4@gmail.comمديرية مالیة مجموعة الطباخ094442870257337025215433محمد رضا محمد عاشور23610352015

raja_ammar82@gmail.comمدير مالي09991743888883538رجا امین عمار23713062015

mohammad86sh0ms@gmail.comمحاسب094902992031137993136309محمد محمد يوسف الشلبي23813072015

moutazfayomi303@gmail.comمحاسب اتحاد الجمعیات الخیرية0933075880212265788271600احمد معتز محمد أيمن فیومي23913082015

nisreen.haitham@hotmail.comمكتب المحاسب القانوني مصطفى الجاجة093573649244669734414277نسرين ھیثم حمادة24013092015

emaddabeek@hotmail.comمحاسب عام شركة خلوف التجارية0943752661033/2762871033/2532133عماد حسن الدبیك24113102015

anasalhbbal@hotmail.comرئیس وحدة المقبوضات و المدفوعات094450413044594022118562أنس رفیق الحبال24213112015

adeeb_tnm@hotmail.comرئیس وحدة دفتر االستاذ العام و التقارير094983838261178832118562محمد اديب محمد عادل السقال24313122015

aman.arnaout@gmail.comمدير حسابات اسمنت البادية095593415844426242118562-0944584114أمان محمد رائف االرناؤط24413132015

hla.shamma@gmail.comمحاسبة مدفوعات اسمنت البادية093000612727209532118562ھال محمود شما24513142015

sh.sh6755@gmail.comجمعیة حفظ النعمة الخیرية93451672053508562257721شفاء خالد الطويل24613152015

ahmed.alagdad@gmail.comغلوب مد سورية099188336631377926680501احمد مسلم االجداد24713162015

ahmad.oko.80@hotmail.comمحاسب09523552512277711أحمد صالح الدين عكو24813182015

samertotanji@hotmail.comمحاسب094000556622584422251602محمد سامر صبحي توتونجي24913182015

majd.s_acc@hotmail.comمدقق حسابات مبتدء096637701666130454436579محمد مجد محمد تیسیر السقطي25013192015

مدير عام شركة االوراق المالیة مستشار مالي2232300-09332716753353621سوزان محمد مروان البھلوان25113202015

rahma.s85@hotmail.comموظفة بمالیة حمص0965234603رحاب محمد سويد25213212015

abotalib-_-@hotmail.comمكتب المحترفون لتدقیق الحسابات و االستشارات -093644332351198162323217محمد طالب الشمالي25313222015

صاحبة و مديرة مالیة في معھد ربوع الشآم0933430257رفاه منیر الريس25413232015

jamalawadzrik@hotmail.comمحاسب مالي095661637127601232749045جمال عوض العید25513242015

firasaljazairi@gmail.comمحاسب في شركة سوديك سورية094433003761240186113348فراس ھشام الجزائري25613252015

adarwish1974@gmail.comمدير حسابات في شركة بالمیرا موديك094429655431169896112348عمار غسان درويش25713262015

juliadomina284@yahoo.comمدقق حسابات مكتب عوني زكیة095912474327223232227620منار محمد منذر االمام25813272015

وسام نھاد دحبور25913282015

دمشق عالء السید لقطع التبديل0937338136سمر رغید كنیفد26013292016
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البرید االلكترونيعنوان العملھاتف العملھاتف السكنالموبایلاالسماالنتسابالعضویة م
ruba7882@gmail.comدمشق شركة نبیل و سمیر الكزبري093230543037161622211646ربا محمد توفیق البابا26113302015

lamasakkal1973@hotmail.comدمشق 098855652321118582124159لمى سعد الدين السقال26213312015

firas.al007@gmail.comدمشق شركة ھدايا لآللیات096095444122304602238000فراس محمد سمیر اللحام26313322015

mbasatneh@pdilk.netدمشق مدير شرة التطوير المھني 093344184066132669873pdiمحمد محمد زياد شیخ البساتنه26413332015

hala.al007@gmail.comدمشق تدقیق الحسابات096095444151119590944291025ھال أحمد الزعبي26513342015

muhammad alyouzbashi@yahoo.comدمشق شركة االحالم لالستیراد و التصدير094471597244360976718289محمد محمد عصام الیوزباشي26613352015

aboud-az@yahoo.comدمشق محاسب مكتب الزامل لتدقیق الحسابات0944992978441681123497000/1عبد هللا الیاس عزيز26713362015

ranoush-084@yahoo.comدمشق محاسبة09880211122118116رنا محمد كنعان السواح26813372015

alryess@gmail.comدمشق شركة األمین للتجھیزان الفنیة09324569522726046عاطف ھاشم الريس26913382015

ameer.noweder@hotmail.comبنك سورية و المھجر094492927188103542260560محمد أمیر عادل نويدر27013392015

Fdelamhd@yahoo.comاتحاد الجمعیات الخیرية09655008312325901/2/3فضیلة عبد العزيز محمد27113402015

ahmad.sandowk@yahoo.comمدير مالي في شركة غلوب مد سورية093246158254102262181671أحمد احمد سمیر صندوق27213412015

syriamoon light@hotmail.comمحاسب خزينة بشركة الفرات093380468644206956185594غالیة محمد سعید نابلسي27313422015

rojeh.naanaa@gmail.comموظف بنك بیمو093319998744521709399روجیه حنین نعنع27413432015

مراقبة دخل ارباح حقیقیة093391055151458024425074شذى محمد صفوان النونو27513442015

dana.en93@hotmail.comطالبة ماجستیر09445054695117809رولى معتز االنكلیزي27613452015

شركة حیدر09660807432687975رنا محمد جمیل بريمو27713462015

wael1987@hotmail.comالجمعیة السورية للتنمیة االجتماعیة0940993555وائل ياسر كاسوحة27813472015

ladymanal82@gmail.comمحاسب رئیسي في وحدة مراجعة الحسابات0955302265442607966803000/1174منال نزار سمعان27913482015

mjamili@amicogroup.comشركة االمین للتجھیزات الطبیة و العلمیة096666555566254403323813محمد خیر عقیل الجمیلي28013492015

rami.rhebani@gmail.comمدقق حسابات /ارنست ويونغ09447763153944000رامي محمود عزو الرحیباني28113502015

bakri kaakeh@gmail.comشركة ابناء بكري كعكة09666664302620300بكري عبد الناصر كعكه28213512015

burhanjamal0000@hotmail.comمحاسب مدفوعات099964188433234302146920برھان سامر جمال28313522015

مدير مالي لدى الشركة الوطنیة لالتصاالت09552104762726822/5116112318450محمد خیر محي الدين الكردي28413532015

amer.darwish.ac@hotmail.comمحاسب (شركة اوغاريت االستشارية)099265155837102034429246عامر محمود درويش28513542015

youssef-zenieh@hotmail.comرئیس حسابات09944507115627887يوسف ابراھیم زينیه28613552015

Raeda.morey@gmail.comدمشق شركة أسیل للصناعة و التجارة09337831793741683رائدة داوود مرعي28713562015

swees2007@yahoo.comدمشق مدير مالي093299823463728426118405محمد عبد الرحیم الصويص28813572015
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طرطوس استاذ مساعد في كلیة االقتصاد جامعة 043228404-358185041446104-0933581862043د.مدين ابراھیم الضابط28913582015

تشرين
dr.madian71@yahoo.com

gshourbaji@gmail.comدمشق مدقق محاسب رئیسي09332922246714022غسان مصطفى وصفي الشربجي29013592015

m_matouk@yahoo.comدمشق بنك خاص093370207233355422260560محمد معتز محمد جالل معتوق29113602015

raghad.khlefawi@hotmail.comدمشق بنك بیبمو095554620022546659399رغد رياض خلیفاوي جزائرلي29213612015

hap_hopa@hotmail.comدمشق شركة زرزور و شركاه093365405461314976114471ھبة عمر طبنج29313622015

aattoura@yahoo.comدمشق مدير مالي093389437731415762136512عبد الرحمن رياض عطوره29413632015

ms.syria@live.comدمشق مدير للتدقیق الداخلي الثقة للتأمین360--093280952456505249894ماھر موسى سنجر29513642015

bakria.mohammd@gmail.comمؤسسة النجار تريم نايت النجري09535395042331929بكرية عبد العزيز محمد29613652015

karamfadloun@gmail.comمسؤول اداري و مالي093283106622279212181600كرم مروان فضلون29713662015

mostborglh@gmail.comمحاسب +تاجر09325296615943374مصطفى ياسین برغله29813672015

lordeco2011@hotmail.comبنك عودة09336252672333888000لؤي سعید منصور29913682015

شركة سمیر الحجة استیراد و تصدير093392124666240625414224أحمد عمر أبو زيد30013692015

anwar_2x11@hotmail.comمحاسب في شركة الوس096673363359427052118468أنور طاھر عفا الرفاعي30113702015

faten_sh1968@yahoo.comمكتب عنحوري093673962344369112219714فاتن سعید شلش30213712015

oulaleen@hotmail.comرئیسة حسابات 093388538331484553714066عال بدر الدين عربیه30313722015

مديرية العالقات الدولیة و الثقافیة قسم المعیدين0937663543662548737923463آالء خالد السعید30413732015

doha.alnakib87@gmail.comمحاسبة في جمعیة التآالف الخیرية09569052672337027021/2213549 - 0993678929ضحى محمد النقیب30513742015

094364386926836800950023181hr officerزين محمد محسن رحمون رھوان30613752015 zeinrahwan@gmail.comفي التآلف الخیرية

محاسب0999581714عبد هللا عمر قطیش30713762015

jerjes touma@hotmail.comالھالل االحمر السوري09942096048546883جرجس موسى توما30813772015

m.agao@hotmail.comمدرس تجاري22211272247691-09496224322241554محمود عبد القادر ابو زيد آغا30913782015

gaby.deeb88@gmail.comمحاسب رئیسي098868730646513636669555كابي میشیل ديب31013792015

09921123534541236FARAH ANBTAWE@HOTMAIL.COMفرح حسان عنبتاوي31113802015

abedalaziz-69@hotmail.comمحاسب لدى شركة الوزير للتجارة094453223223129174415858عبد العزيز احمد معیكه31213812015

amal.m-992@hotmail.comمحاسبة  شركة زيت الزيتون السوري099120714246504113714022امل وائل مرشه31313822015

ahmadmattar@yahoo.comمعتمد مالي بصندوق المعونة االجتماعیة099274598372348925110234أحمد محمد مطر31413832015

0933474800ماھر علي القلم31513842015

mhkhshami@hotmail.comشركة الفا-قسم المالیة095598954252716762252000محمد خیر زھیر شامي31613852015

09332109912754393alkhalidi.kinan@hotmail.comمحمد كنان محمد سرحان الخالدي31713862015

redwan.da;a;@gmail.comمحاسب المركز التجار بحوش بالس6353090/ 094420160627629280944201606محمد رضوان محمد حسن دكاك31813872015

ameralzein@gmail.comخبیر مالي محلف لدى المحاكم0933335743666664202213890عامر عفیف الزين31913882015
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shsash@hotmail.comمساعد مدقق حسابات25952460/ 09326163925423347093261639شادي فريد سعادة32013892015

sefgeo@gmail.comالشركة السورية للورق محدودة المسؤولیة09663555573323329سیفر جورج جورج32113902015

ahmad_y89@hotmail.comمحاسب لدى شركة ديادورا093305116861314976115952أحمد عمر طبنج32213912015

yazanalhakim@gmail.comمراقب دخل09666450506121242يزن بسام الحكیم32313922015

09335232602681687روال محمد عادل كوراني32413932015

09442392242671448شیرين محمد استانبولي32513942015

09914162986816500saria0936@hotmail.comساريه سمیح طه32613952015

09335473445127101kinan_hawasly@hotmail.comكنان محمد المعتز حواصلي32713962015

Ali@alamalpress.comمحاسب09555299422759401علي زيتون محمد32813972016

Zead1984@gmail.comمدرس09321374735827667582660محمد ابراھیم غزال32913982016

093527471278345662227620reema_abdoh@yahoo.comريمه عمر عبده33013992016

094436763744256812310056So_uzi_81@hotmail.comسوزان محمد معاوية قباني33114002016

09882116602655968fahedalChaer1234@gmail.comفھد فخري الشاعر33214012016

0952793189نسرين انور نزھة33314022016

0993993949443679523730000Hussam.mieni@gmail.comحسام عادل میني33414032016

0993993933313094623730000wasim.aboshaar@gmail.comوسیم رياض ابو شعر33514042016

09330405906662273mjd.mrhj@gmail.com--093339146مجد أحمد مرھج33614052016

0911514074423408omar.kari88@gmail.comعمر محمد بشار القاري33714062016

سیرياتیل09939936576110726دالیا محمد فايز السیروان33814072016

0944380020213314100958888300AmalNashawi@yahoo.comأمل محمد أكرم نشاوي33914082016

0947846140312130922111044Yamen.alabseh@gmail.comيامن محمد عزام الكنج العبسه34014092016

093256293944402280932562939محمد ماھر محمود طالب آغا34114102016

0945454341236730461346mk.sawah@gmail.comمحمد خالد سواح34214112016

094793576457255830941111691Abdulrahman-st@hotmail.comعبد الرحمن محمد نذير سید طه34314122016

جامعة حلب09447886715215794ھائل محمد ابو رشید34414132016

09458015392668982محمد جالل محمود عابو34514142016

0999130802مروة محي الدين معمولي34614152016

09993022105423506Marouf980@gmail.comمعروف محي الدين معمولي34714162016

098882350145505964Tarek23514@gmail.comاحمد طارق محمد ديب دانیال34814172016

09445215283737040992444699anas_h_80@hotmail.comأنس سمیر حمزة34914182016

093325345133393400991683333Tarek_r_d@hotmail.comطارق محمد ماجد فالحه35014192016
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093284276337309082232300BshrHafez@gmail.comمحمد بشار محمد ھشام حافظ35114202016

093293194124769304455587whiteflower_h90@hotmail.comھبا محمد شعبان35214212016

abd_alazeez_1989@hotmail.comمدير مالي093396953227469304455587عبد العزيز رضوان المجاھد35314222016

093299535222475150955119201brahemsayyad@gmail.comابراھیم احمد الصیاد35414232016

093333293022746529799Luj.sy239@gmail.comلجین حسین األحدب35514242016

093216734056605492234058Phillipe19821@hotmail.comفیلیلب حنا العبید35614252016


