
  الجمھوریة العربیة السوریة 

  وزارة المالیة       

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  

  /و٤٠٣٦ 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  إلعداد التقاریر المالیةمعاییر الدولیة بمادة یعتبر السادة التالیة أسماؤھم ناجحون  -١مادة

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

  / .١١٩/ وعدد الناجحین منھم/٣٠٤حیث بلغ عدد المتقدمین / ٢٠١٤محاسب قانوني لعام 

 التسلسل
الرقم 

 العالمة النھائیة اسم األب االسم والكنیة االمتحاني

    
 كتابة رقماً 

 فقط ستون درجة الغیر 60 فیصل هشام جمعة ١٦٦٣ 1

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 حسن ابراهیم الحسن ١٧٠١ 2

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 سالم احمد  عاشور ١٧٠٧ 3

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 عبد الكریم احمد االحمد السعید ١٧٠٩ 4

 درجة الغیر فقط ستون 60 ابراهیم احمد اللواج ١٧١٠ 5

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 عبد الكریم احمد عمار قویدر ١٧١٩ 6



 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد اسامة الخیاط ١٧٢١ 7

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد اسامة بیطار ١٧٢٣ 8

 فقط سبعون درجة الغیر 70 علي اسد الخطیب ١٧٢٥ 9

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد اعزاز فیاض ١٧٢٩ 10

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 موسى ایمن عبدو ١٧٤٧ 11

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 كلیب أحمد  كلیب ١٧٥١ 12

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 ھاني أحمد الحكیم ١٧٥٢ 13

 فقط ستون درجة الغیر 60 صالح أحمد محمد ١٧٥٥ 14

 فقط سبعون درجة الغیر 70 خالد أنس الشیخ ١٧٦٢ 15

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عدنان بسام یوسفي ١٧٨٥ 16

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عدنان حسام الصعب ١٨٠٧ 17

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 خضر حسام مشلح ١٨٠٩ 18

 فقط ستون درجة الغیر 60 سلیمان حسان حمود ١٨١١ 19

 فقط سبعون درجة الغیر 70 الفتاحعبد  حسن الحسن ١٨١٢ 20

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 احمد حمید فالح ١٨٢١ 21

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 نذیر خالد شیخ الحاره ١٨٢٨ 22

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد غسان خلدون منقاري ١٨٣٢ 23

 الغیرفقط أربع وستون درجة  64 محمد ماھر رامیھ دادیخي ١٨٤٤ 24

 فقط ستون درجة الغیر 60 عیسى رانیا عیسى ١٨٤٥ 25

 فقط ستون درجة الغیر 60 سلیمان رانیھ عبد السالم ١٨٤٦ 26

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 غازي رلى عیاش ١٨٥٣ 27

 رنا شیخ الشباب ١٨٥٦ 28
محمد 
 محروس

 فقط أربع وثمانون درجة الغیر 84

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد رویده قره بي ١٨٦١ 29

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد ریاض ابو السمك ١٨٦٢ 30

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فاروق ریما  الحمصي ١٨٦٧ 31

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 جوزیف ریمون جرجي ١٨٦٨ 32

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 سلیمان زكریا ملحم ١٨٦٩ 33



 فقط ستون درجة الغیر 60 ابراھیم الخطیب زیاد ١٨٧٢ 34

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد سعید سامر السید احمد ١٨٧٥ 35

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 علي سامر العقلھ ١٨٧٧ 36

 فقط ستون درجة الغیر 60 خالد ساھر البدره ١٨٨٢ 37

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 حمدو سھى ابراھیم ١٨٩١ 38

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 ربحي شیرین االسدي ١٩٠١ 39

 فقط سبعون درجة الغیر 70 حسین شیرین حسن ١٩٠٢ 40

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 علي صباح بدور ١٩٠٤ 41

 فقط ستون درجة الغیر 60 فوزي طارق ابو عرب ١٩٠٩ 42

 درجة الغیرفقط أربع وستون  64 ابراھیم عادل حسین ١٩١٤ 43

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 احمد عبد العزیز الشیخ ١٩٢٤ 44

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمود عبد الكریم حمندوش ١٩٢٨ 45

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 مصطفى عبیر زراق ١٩٣٦ 46

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 طراد عبیر مصري ١٩٣٨ 47

 فقط ستون درجة الغیر 60 احمد یوسفعالء  ١٩٤٩ 48

 فقط ستون درجة الغیر 60 ابراھیم عمران محمود ١٩٦٨ 49

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد فھد غفران ریحاوي ١٩٧٣ 50

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد غیاث الخضر ١٩٧٤ 51

 فقط سبعون درجة الغیر 70 احمد فادي  خالد ١٩٧٦ 52

 فقط سبعون درجة الغیر 70 فواز فاطمة اسماعیل ١٩٨١ 53

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 أحمد فاطمھ الزھراء الناشف ١٩٨٢ 54

 فقط سبعون درجة الغیر 70 شفیق فایزة قوتلي ١٩٨٥ 55

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد فراس عنتر ١٩٩٣ 56

 درجة الغیرفقط أربع وستون  64 مسلط كفاح حمد عّزام ٢٠٠٠ 57

 فقط سبعون درجة الغیر 70 موفق كمال سمسمیھ ٢٠٠١ 58

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 یاسین لمى الجلیالتي ٢٠٠٤ 59

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 احمد مازن حسیان ٢٠٢١ 60



 فقط ستون درجة الغیر 60 ابراھیم مازن لیلى ٢٠٢٤ 61

 سبع وستون درجة الغیرفقط  67 فائز ماھر القاسم ٢٠٢٨ 62

63 ٢٠٣٥ 
محمد اسامھ حسام 

 ضیاء الدین الدین
 فقط أربع وستون درجة الغیر 64

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 حسین محمد الجلم ٢٠٣٧ 64

 فقط سبعون درجة الغیر 70 سیف الدین محمد ایاد ادریس ٢٠٤٨ 65

 درجة الغیر فقط سبع وستون 67 محمد ولید محمد أمین اعبید ٢٠٥١ 66

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد فائز محمد حبش ٢٠٦٠ 67

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد انور محمد خالد مرعشي ٢٠٦٦ 68

 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد فھد محمد دسوقي ٢٠٧١ 69

 فقط ستون درجة الغیر 60 فیصل محمد سعید   جمیل ٢٠٨٢ 70

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 منیر سلیمانمحمد  ٢٠٨٤ 71

 فقط ستون درجة الغیر 60 توفیق محمد سماقیھ ٢٠٨٦ 72

 فقط ستون درجة الغیر 60 أحمد مطیع محمد شماع ٢٠٩١ 73

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عبد الحسیب محمد صبح ٢٠٩٤ 74

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 سلمان محمد علوش ٢١٠٠ 75

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد حسن محمد عماد   كسیبھ ٢١٠٤ 76

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد فیصل محمد غیاث   خضري ٢١٠٩ 77

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 احمد محمد فایزغفیر ٢١١٠ 78

 فقط سبعون درجة الغیر 70 ابراھیم محمد مفید قلعھ جي ٢١١٧ 79

 فقط ستون درجة الغیر 60 عبد اللطیف محمد مناف بریدي ٢١١٩ 80

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 محمد فتحي محمد نبیل   البیطار ٢١٢١ 81

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 ھاني محمد نعمان ثابت ٢١٢٣ 82

 فقط سبعون درجة الغیر 70 احمد محمد ھشام   حرب ٢١٢٤ 83

 فقط ستون درجة الغیر 60 اسماعیل محمد وائل حبو ٢١٢٦ 84

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 عمر محمد وضاح سقعان ٢١٢٩ 85

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد علي محمود اسعد ٢١٣٣ 86

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 بسام مدین طعمھ ٢١٤٢ 87



 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 موفق مروه  الطیان ٢١٤٤ 88

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد مصطفى رسول ٢١٤٦ 89

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد عید معاذ  سنوبر ٢١٥٢ 90

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 یوسف مفید خضور ٢١٥٦ 91

 فقط ستون درجة الغیر 60 عمر ملھم الحوراني ٢١٥٨ 92

 درجة الغیرفقط ستون  60 غازي منال كسحھ الحلبي ٢١٦٣ 93

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 یوسف منیر الساطي ٢١٦٥ 94

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 یوسف مھا  تقى الدین ٢١٦٦ 95

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمد میس غیبور ٢١٧٤ 96

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمود نایفة   أبو شلة ٢١٧٩ 97

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 عبد العزیز نسرین عثمان ٢١٨٨ 98

 نور سیاف ٢١٩٣ 99
محمد 
 ریاض

 فقط ستون درجة الغیر 60

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 عفیف نور عایش ٢١٩٤ 100

 فقط سبعون درجة الغیر 70 عبد الھادي نورس ضیف هللا ٢١٩٥ 101

 الغیرفقط سبع وسبعون درجة  77 محمود نورس غزول ٢١٩٦ 102

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 یوسف ھاال غانم ٢١٩٧ 103

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 عبد الستار ھمام الخطیب ٢٢٠٥ 104

 فقط ستون درجة الغیر 60 جاھد ھنادي سیجري ٢٢١٠ 105

 فقط ستون درجة الغیر 60 شحاده ھیفاء حیدر ٢٢١٢ 106

 سبعون درجة الغیرفقط  70 سمعان وائل الداود ٢٢١٤ 107

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد غازي وائل برما ٢٢١٥ 108

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 صبري وجدان  ابو عیسى ٢٢١٩ 109

 فقط سبع وسبعون درجة الغیر 77 سمیح وسام الشناعھ ٢٢٢٢ 110

 فقط سبعون درجة الغیر 70 زیدان وسام أبو أمین ٢٢٢٤ 111

 فقط أربع وستون درجة الغیر 64 محمد وسام علي ٢٢٢٦ 112

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فؤاد وفاء السماك ٢٢٣٠ 113

 فقط سبعون درجة الغیر 70 حنا یاسر زیتون ٢٢٣٤ 114



 فقط ستون درجة الغیر 60 محمد فؤاد یاسردبا ٢٢٣٥ 115

 الغیرفقط أربع وستون درجة  64 ابراھیم یاسین صبحیة ٢٢٣٧ 116

 فقط سبعون درجة الغیر 70 محمد یحیى محروس ٢٢٣٩ 117

 فقط ستون درجة الغیر 60 علي بنان خطاب ٢٢٤٢ 118

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد خیر سارة اللیموني ٢٢٥٥ 119

  

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

   ٢٠١٤/ ١٢/ ٣١دمشق 

  وزیر المالیة                                                                                     

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق 

  

  إسماعیل إسماعیلالدكتور 


