
  الجمھوریة العربیة السوریة 

  وزارة المالیة       

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  

  /و٤٠٣٢ قرار رقم

  

  إن وزیر المالیة 

  . ٢٠٠٩/ لعام ٣٣بناًء على أحكام القانون رقم /

  . ٢٧/٨/٢٠١٤/ تاریخ ٢٧٣وعلى أحكام المرسوم رقم/

  . ٧/٩/٢٠١٤تاریخ  ١٢٩٦٢/٣٨وعلى اإلعالن رقم 

  . ٢٤/١١/٢٠١٤و تاریخ /٣٥٣١القرار رقم وعلى 

  

  یقرر مایلي :

یعتبر السادة التالیة أسماؤھم ناجحون في ضوء نتائج االمتحان التحریري الجاري بتاریخ  -١مادة

حیث  ٢٠١٤من المتقدمین وفق النظام الحدیث لنیل شھادة محاسب قانوني لعام  ٢٣/١٢/٢٠١٤

  / .١٨٢/ وعدد الناجحین منھم/٦٣٢بلغ عدد المتقدمین /

 التسلسل 

الرقم 
  األباسم   االسم والكنیة  االمتحاني 

  العالمة النهائیة
  كتابة رقمًا 

 فقط ستون درجة الغیر 60 غازي ابراهیم الجسیم ١٠٠٠ 1

 فقط خمس وسبعون درجة الغیر 75 سیف الدین ابراهیم سلیمان ١٠٠٢ 2

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 محمد ابو العال احمد الخطیب ١٠٠٥ 3

 وستون درجة الغیرفقط ثمان  68 سعد  احمد السعد ١٠٠٦ 4

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 عصام احمد زركلي ١٠١٤ 5

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 محمد احمد شرف ١٠١٥ 6

 فقط سبعون درجة الغیر 70 ماهر اسامه عابدین ١٠٢٣ 7



 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 فؤاد اسماء العبد المجید ١٠٢٥ 8

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 علي المقداد النقري ١٠٢٧ 9

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 نقوال الیسار سعاده ١٠٢٩ 10

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 سھیل امجد سریة ١٠٣٠ 11

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 جھاد انس قرضاب ١٠٣٥ 12

 فقط ستون درجة الغیر 60 شحادة ایاد نعمة ١٠٣٨ 13

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 قاسم الحیفاويایمان  ١٠٣٩ 14

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 منیر آالء المجذوب ١٠٤٥ 15

 فقط ست وسبعون درجة الغیر 76 محمد صیاح آمال نحاس ١٠٤٨ 16

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد سعید أحمد عودة ١٠٥٥ 17

 وستون درجة الغیرفقط أحدى  61 محمد أروى إبراھیم عابدین ١٠٥٧ 18

 فقط ستون درجة الغیر 60 سلیمان أریج الشركھ ١٠٥٨ 19

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 حبیب أمان الراسي ١٠٦١ 20

 فقط ستون درجة الغیر 60 عمر أماني قدور ١٠٦٢ 21

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 نزار أیمن الحلبي ١٠٦٩ 22

 فقط ستون درجة الغیر 60 حعفر إبراھیم الشلبي ١٠٧٣ 23

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 صالح الدین باسل صالح ١٠٨٠ 24

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 عثمان باسل عرقاوي ١٠٨١ 25

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 عبد الماجد بشرى جمعھ زبادنھ ١٠٩٣ 26

 الغیرفقط إثنتا وستون درجة  62 محمد بشیر بشرى قرى ١٠٩٤ 27

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد رشید بشیر الروح ١٠٩٥ 28

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 حسین بالل البني ١٠٩٦ 29

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمود بالل قشبري ١٠٩٩ 30

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 محمد تیسیر بیان خضره ١١٠٠ 31

 فقط تسع وستون درجة الغیر 69 مصطفى تامر برازي ١١٠٣ 32

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 علي تغرید المنصور ١١٠٦ 33

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 محمود تغرید محمود ١١٠٧ 34



 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 یاسین توفیق النوري ١١١٠ 35

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 عز الدین جودت السید ١١٢٤ 36

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 الیاس جیني ماردیني ١١٢٧ 37

 فقط ثالث وسبعون درجة الغیر 73 عبد الرزاق حازم عمر ١١٢٨ 38

 حسام عبد السالم ١١٣٥ 39
محمد عبد 

 الرزاق
 فقط خمس وستون درجة الغیر 65

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 محي الدین حسان الحموي ١١٣٨ 40

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 عباس یونس حسان ١١٣٩ 41

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 نظیر حسین حاج حسن ١١٤١ 42

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 مھند حمدي الخطیب ١١٤٥ 43

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد  نذیر حمزة الحفار ١١٤٧ 44

 الغیرفقط ست وستون درجة  66 محمد خالد الحامض ١١٥٣ 45

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 فاروق خلیل الصیاد ١١٦٣ 46

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 ابراھیم خلیل جلب ١١٦٤ 47

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 محمد ریاض خولھ ترزي ١١٦٥ 48

 فقط إثنتا وسبعون درجة الغیر 72 محمد غسان دانا رمضان ١١٦٧ 49

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 عبد الفتاح الصباغدانیھ  ١١٧٠ 50

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 محمد خالد دیانا عبھ جي ١١٧٧ 51

 فقط ستون درجة الغیر 60 أحمد فؤاد راما البرنجي ١١٨٤ 52

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 بسام رامز الطباع ١١٨٦ 53

 وستون درجة الغیرفقط إثنتا  62 منصور رامي العیسمي ١١٨٨ 54

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 میخائیل رامي بلدي ١١٨٩ 55

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 محمد علي رامي جمال الدین ١١٩٠ 56

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 محمد رجاء عوض ١٢٠٣ 57

 فقط تسع وستون درجة الغیر 69 محمد عربي رزان داالتي ١٢٠٥ 58

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 راشد رشا الحوشان ١٢١١ 59

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد أدیب رغد النحاس ١٢١٨ 60

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 محمد روال القزاز ١٢٢٩ 61



 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد نبیل ریم  دللول ١٢٣٤ 62

 الغیرفقط أربع وستون درجة  64 خالد زاھر بكبوك ١٢٤٠ 63

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 عجاج زاھر مامیش ١٢٤١ 64

 فقط ستون درجة الغیر 60 یحیى زینھ الدكنجي ١٢٤٩ 65

 فقط ستون درجة الغیر 60 شكري ساره ابا زید ١٢٥٠ 66

 فقط ثالث وسبعون درجة الغیر 73 محمود سامر حسن آغا ١٢٥٣ 67

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد سلیم سامر فتال یبرودي ١٢٥٤ 68

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 صالح سعد السالم ١٢٥٨ 69

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 حسین سعدا كریزان ١٢٥٩ 70

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد الناصر سمر الیوسف ١٢٦٩ 71

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 عبد الحكیم سھیل حسن ١٢٧٣ 72

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 نور الدین قطلیشسوزان  ١٢٧٥ 73

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 مروان شذى أوطھ باشي ١٢٨٢ 74

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 سیطان صالح النبواني ١٢٨٣ 75

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 خلدون صالح موسى باشا ١٢٨٦ 76

 وثمانون درجة الغیرفقط أحدى  81 جاك طارق غزي ١٢٩٥ 77

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 حسین طالل دوكان ١٣٠١ 78

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 محمد عامر النداف ١٣٠٤ 79

 فقط سبعون درجة الغیر 70 ھشام عامر خواتمي ١٣٠٦ 80

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84 أحمد عبد القادر بدرة ١٣١٦ 81

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 مأمون الكریم الصباغعبد  ١٣١٨ 82

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 محمد عصام عبیر ناصر ١٣٢٧ 83

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 عبده عزت محایري ١٣٢٩ 84

 فقط ثمان وسبعون درجة الغیر 78 خالد عصام زعبي ١٣٣٠ 85

 وستون درجة الغیرفقط أحدى  61 محمد بشار عال بدیر ١٣٣٤ 86

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 اكرم ظفر هللا عالء الدین الشوا ١٣٣٧ 87

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 محمود عالء الدین شحادة ١٣٣٨ 88



 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 محمود عماد موعد ١٣٥٨ 89

 فقط تسع وستون درجة الغیر 69 محمود عمر شكر ١٣٦٥ 90

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد بشیر عمرو األمیر ١٣٦٩ 91

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 امین غالیھ الكجك ١٣٧٣ 92

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 محمد فایز فادي دراق السباعي ١٣٨٨ 93

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 جرجي فادیھ عبد المسیح ١٣٩٠ 94

 فقط خمس وسبعون درجة الغیر 75 دیاب فرید حكیمھ ١٤٠٠ 95

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 محمد فطوم غره ١٤٠١ 96

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد أنیس قمر الخالد ١٤٠٦ 97

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 كمال كمیل خبازه ١٤٠٩ 98

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 توفیق كنده حسن ١٤١٢ 99

 فقط ستون درجة الغیر 60 یعقوب كنده حموي ١٤١٣ 100

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 یوسف لما عبود ١٤٢٢ 101

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 مسلم لمى األجداد ١٤٢٣ 102

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 اسامة لورا البیطار ١٤٢٦ 103

 وستون درجة الغیرفقط أحدى  61 محمد نعیم لینھ آق بیق ١٤٣٠ 104

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 منیر مؤید الكنفاني ١٤٣٣ 105

 فقط ثالث وسبعون درجة الغیر 73 عدنان ماھر أحمد ١٤٤١ 106

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 رشید مأمون أبوعلوان ١٤٤٥ 107

 الغیرفقط ستون درجة  60 عماد محمد األرناؤوط الشھیر بالروملي ١٤٥٣ 108

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 عبد الكریم محمد القباني الدیري ١٤٦٤ 109

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 قاسم محمد المقداد ١٤٦٦ 110

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 حسن محمد الناطور ١٤٦٧ 111

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد محمد انس رضوان ١٤٦٩ 112

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد محمد أنس الرواس ١٤٧٢ 113

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد هللا محمد بالل أبو ارشید ١٤٧٦ 114

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 محمد ولید الدین محمد بھاء الدین الحكیم ١٤٧٧ 115



 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 محمود محمد جدید ١٤٧٨ 116

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 محمد سمیر جھاد تسابحجيمحمد  ١٤٨٠ 117

 فقط ثالث وسبعون درجة الغیر 73 محمد علي محمد حسان یونس ١٤٨٧ 118

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 محمد زیاد محمد زھیر النابلسي ١٤٩٧ 119

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 بسام محمد شعبان ١٥٠٣ 120

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 عبد القادر صالح العبدليمحمد  ١٥٠٥ 121

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 موفق محمد عامر رحمون ١٥٠٩ 122

 فقط إثنتا وسبعون درجة الغیر 72 عماد الدین محمد عامر عالیا ١٥١١ 123

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 احمد محمد عبد الغني العجالني ١٥١٣ 124

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 جاد الكریم محمد عرفھ خضره ١٥١٦ 125

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد برھان محمد عماد التغلبي ١٥٢٠ 126

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 بسام محمد غیث البزره ١٥٢٤ 127

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 ایمن محمد فراس الوتار ١٥٢٦ 128

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عدنان محمد فراس جبري ١٥٢٧ 129

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد ظھیر محمد مظھر الجیرودي ١٥٤٠ 130

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 فواز محمد مناف عالیا ١٥٤٣ 131

 فقط تسع وستون درجة الغیر 69 عدنان محمد نور ھالل الدین ١٥٤٥ 132

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 رضوان وسام بني المرجھمحمد  ١٥٤٨ 133

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد عدنان محمد یاسر حبیب ١٥٥١ 134

 فقط خمس وسبعون درجة الغیر 75 أحمد محمود الباشا ١٥٥٣ 135

 فقط إثنتا وسبعون درجة الغیر 72 محمد محمود الشاطر ١٥٥٥ 136

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 علي محمود كیمل ١٥٥٩ 137

 فقط ستون درجة الغیر 60 عدوان مروان درموش ١٥٦٣ 138

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 عدنان مروة السید عبید ١٥٦٥ 139

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 انور مروه بوبس ١٥٦٦ 140

 الغیرفقط ثالث وستون درجة  63 محمد بسام مصطفى النجار ١٥٦٨ 141

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 محمد علي مصطفى برقوقي ١٥٦٩ 142



 فقط تسع وستون درجة الغیر 69 محمد معتز شبابیبي ١٥٧٤ 143

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 عماد ممدوح عبد السالم ١٥٧٨ 144

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 علي مناف العازل ١٥٧٩ 145

 فقط ست وسبعون درجة الغیر 76 نصوح رافعمناف  ١٥٨٠ 146

 فقط ست وستون درجة الغیر 66 محمد ولید منال العبھ جي ١٥٨١ 147

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 علي منھل العجي ١٥٨٣ 148

 فقط ست وسبعون درجة الغیر 76 أحمد منھل أیوب ١٥٨٤ 149

 فقط ستون درجة الغیر 60 عدنان منى النوفي ١٥٨٥ 150

 فقط ست وسبعون درجة الغیر 76 محمد فؤاد منى شربجي ١٥٨٧ 151

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 عبد االلة منیر الخوصي ١٥٨٨ 152

 فقط ستون درجة الغیر 60 أسامة مھا الشیخ ١٥٨٩ 153

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 اسكندر مھار اصطفان ١٥٩٢ 154

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 سعید مھند الدنكي ١٥٩٤ 155

 فقط ستون درجة الغیر 60 سلیمان مھند شقیر ١٥٩٥ 156

 فقط خمس وسبعون درجة الغیر 75 عدنان مھند عوكل ١٥٩٦ 157

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد هللا میادة نصري ١٦٠٠ 158

 فقط أحدى وستون درجة الغیر 61 سمیر میرنا عوده ١٦٠٣ 159

 فقط ثالث وستون درجة الغیر 63 الیاس ماردینيمیشیل  ١٦٠٨ 160

 فقط خمس وستون درجة الغیر 65 فرج نادر الضیفان ١٦١١ 161

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 سعید نبال جمعھ ١٦١٨ 162

 فقط ثمان وستون درجة الغیر 68 مفید نتالین ماردیني ١٦١٩ 163

 وسبعون درجة الغیرفقط ثالث  73 محمد ندى الشیحاوي ١٦٢١ 164

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 فاروق نسرین رابعة ١٦٢٩ 165

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 عدنان نسرین عمار ١٦٣٠ 166

 فقط أحدى وسبعون درجة الغیر 71 محمد صباح نھى آیة هللا مسالتي ١٦٣٦ 167

 الغیرفقط أحدى وسبعون درجة  71 محمد نور البكري ١٦٣٨ 168

 فقط إثنتا وستون درجة الغیر 62 غاصب نور الحنا ١٦٣٩ 169
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