
  الجمھوریة العربیة السوریة 

  وزارة المالیة       

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  

  /و٤٠٣٣ 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 

  . ٢٤/١١/٢٠١٤/و تاریخ ٣٥٣٢وعلى القرار رقم 

  . ٢١/١٢/٢٠١٤/و تاریخ ٣٨٧٩والقرار رقم 

  

  یقرر مایلي :

في ضوء نتائج االمتحان  قوانین وتشریعات أخرىبمادة یعتبر السادة التالیة أسماؤھم ناجحون  -١مادة

محاسب  لنیل شھادة القدیممن المتقدمین وفق النظام  ٢٣/١٢/٢٠١٤التحریري الجاري بتاریخ 

  / .٢٩/ وعدد الناجحین منھم/١١٠حیث بلغ عدد المتقدمین / ٢٠١٤قانوني لعام 

 التسلسل
الرقم 

 العالمة النھائیة  اسم األب االسم والكنیة االمتحاني

 كتابة رقماً         

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عبدو ابراهیم مصلح ١٧٠٤ 1

 سبعون درجة الغیرفقط  70 محمد ایاد سرور ١٧٤١ 2

 فقط ستون درجة الغیر 60 متوج ایاد متوج ١٧٤٣ 3

 فقط سبعون درجة الغیر 70 كمال أمیمة الخطیب ١٧٦١ 4



 فقط ثمانون درجة الغیر 80 حسن باسل خیر بك ١٧٧١ 5

 فقط ستون درجة الغیر 60 هاشم باسم القدوري ١٧٧٥ 6

 الغیرفقط سبعون درجة  70 محمد ثائر العلي ١٧٩٥ 7

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 مامون جمانه الحموي ١٨٠١ 8

 فقط ستون درجة الغیر 60 میشیل جهاد نجار ١٨٠٢ 9

 فقط سبعون درجة الغیر 70 أحمد رضوان سریو ١٨٥٢ 10

 فقط ستون درجة الغیر 60 حسیب ریم دیب ١٨٦٤ 11

 فقط سبعون درجة الغیر 70 زھیر عبد الخالق السید ١٩١٧ 12

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمود عبد الرحمن المصري ١٩٢٠ 13

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد فوزي عبد الكافي خرسان ١٩٢٧ 14

 فقط ستون درجة الغیر 60 یوسف عبد هللا شاھین ١٩٣١ 15

 فقط سبعون درجة الغیر 70 مصطفى عبیر زراق ١٩٣٦ 16

 الغیرفقط ستون درجة  60 نجیب علي حسن ١٩٥٢ 17

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد علي زین العابدین عكام ١٩٥٣ 18

 فقط ستون درجة الغیر 60 علي عماد بركات ١٩٥٧ 19

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد فادي  خالد ١٩٧٦ 20

 فقط ستون درجة الغیر 60 سلیم لینا حمیدان ٢٠١٢ 21

 درجة الغیرفقط ثمانون  80 عدنان محمد سامي   حمدان ٢٠٨١ 22

 فقط ستون درجة الغیر 60 حسین مصطفى كنفاني ٢١٤٩ 23

 فقط سبعون درجة الغیر 70 جرجي مفید  العیسى ٢١٥٥ 24

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد الكریم نبیل عیاش ٢١٨١ 25



 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد نجاح الذیاب ٢١٨٣ 26

 سبعون درجة الغیرفقط  70 عبد الستار ھمام الخطیب ٢٢٠٥ 27

 فقط ستون درجة الغیر 60 علي وائل شبعاني ٢٢١٧ 28

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد وسام علي ٢٢٢٦ 29

  

یمنح السادة المذكورین أعاله شھادة محاسب قانوني بعد أدائھم الیمین القانونیة المنصوص  - ٢مادة 
  . ٢٠٠٩/ لعام ٣٣/ من القانون رقم /١٦علیھا في المادة /

  یبلغ ھذا القرار من یلزم لتنفیذه . - ٣مادة

   ١٢/٢٠١٤/ ٣١دمشق 

  وزیر المالیة                                                                                     

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق 

  

  إسماعیل إسماعیلالدكتور 


