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  الجمهوریة العربیة السوریة

  وزارة المالیة      

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  دائرة االمتحانات   

   

  / و  ١٤  م /   ـرار رقـق 
   
  ةـالیـر المـإن وزی 

  ) منھ ١٤/ والمادة (٤) الفقرة /١٢السیما المادة ( ٢٠٠٩/ لعام ٣٣بناء على أحكام القانون رقم /

  .٩/٢/٢٠١٢اریخ ت/٦١وعلى المرسوم رقم /

  . ١٠/٧/٢٠١١تاریخ  ٣٨/ ١٥٠٨٠رقم / اإلعالنوعلى 

  .٢٠١٢ /١٣/٢/و تاریخ ٤٠٧وعلى القرار رقم /

  . ٢٤/٦/٢٠١٣/ و تاریخ ١١٥٩وعلى القرار رقم /

  . ٢٦/١١/٢٠١٣/و تاریخ ٢٣٧٢وعلى القرار رقم /

  . ٢٦/١١/٢٠١٣/و تاریخ ٢٣٧٣وعلى القرار رقم /

  ي :ـیل رر ماـیق

في ضوء نتائج االمتحان معاییر المراجعة الدولیة بمادة  یعتبر السادة التالیة أسماؤهم ناجحون :) ١مادة (
لنیل شهادة محاسب  القدیممن المتقدمین وفق النظام  ٧/١٢/٢٠١٣التحریري الجاري بتاریخ 

   .٩٣ منهم وعدد الناجحین ٤٢٩حیث بلغ عدد المتقدمین  ٢٠١١قانوني لعام 

  
  تسلسل

  
الرقم 

  تحانياالم

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة
  كتابة  رقماً 

  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  مصطفى  حسام الحالق  ١٢١٠  ١
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  خضر  حسام مشلح  ٢٠٩  ٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  الكمیت حاتم  ١٠٣٧  ٣
  تون درجة الغیرفقط ثالث وس  ٦٣  محمد فایز  أحمد الفحل  ١٠٦٢  ٤
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  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد ظهیر  أحمد سامر الرشیدي  ١٠٦٩  ٥
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد  أسامة الخیاط  ١٠٨٤  ٦
  رجة الغیرفقط سبع وستون د  ٦٧  محمد  أسامة بیطار  ١٠٨٦  ٧
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  أحمد  أكرم شحیبر  ١٠٩١  ٨
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عقیل  أكسم جدید  ١٠٩٣  ٩
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  سالم  أمل البلدي  ١١٠٠  ١٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  غنام  إیاد صوان  ١١٢٨  ١١
  رفقط ستون درجة الغی  ٦٠  مأمون  باسل خلیل  ١١٤٣  ١٢
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  مصطفى  باسم الجاجة  ١١٤٩  ١٣
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر   ٧٧  عبد الكریم  بسام الحسین  ١١٥٩  ١٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمود  بسام العلي  ١١٦١  ١٥
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عدنان  بیان الشحادة  ١١٧٨  ١٦
  ط ثالث وستون درجة الغیرفق  ٦٣  مطانیوس  جوزیف مخائیل  ١٢٠٣  ١٧
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد غالب  حازم السمان  ١٢٠٦  ١٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  رفیق  حنان العباس  ١٢٣٥  ١٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد هیثم  خالد عرقسوسي  ١٢٤٢  ٢٠
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  إبراهیم  دارین صالح  ١٢٥٦  ٢١
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  حسام الدین  ا حمیشةرام  ١٢٦٤  ٢٢
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد نذیر  رامي الشعال  ١٢٦٥  ٢٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  سلیمان  رانیة عبد السالم  ١٢٧٥  ٢٤
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  أحمد  ریم إحسان  ١٣٠٧  ٢٥
  غیرفقط ستون درجة ال  ٦٠  عزیز  زیادة شعبان  ١٣٢١  ٢٦
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  علي  سامر البوش  ١٣٣٠  ٢٧
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  فارس  سامر القائد  ١٣٣٤  ٢٨
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  مالك  سامر منصور  ١٣٣٩  ٢٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  طاهر  سالف جري  ١٣٥١  ٣٠
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  نعمان  شذى أبو دست  ١٣٨٤  ٣١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  علي  صباح بدور  ١٣٩٥  ٣٢
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  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  حسین  صباح مطر   ١٣٩٦  ٣٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد فوزي  عبد الكافي خرسان  ١٤٣٠  ٣٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عبد الفتاح  الدین عز الدین عز  ١٤٥٧  ٣٥
  ستون درجة الغیرسبع و  فقط   ٦٧  محمد  عالء الدین المحمد  ١٤٦٥  ٣٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  عمر جریدة  ١٤٩٨  ٣٧
  درجة الغیر ستونفقط   ٦٠  نایف  عمرو أبو صعب  ١٥٠٠  ٣٨
  جة الغیرفقط ستون در   ٦٠  عدنان  عیسى جبور  ١٥٠١  ٣٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  كاسر  فادي خیر بیك  ١٥٢٩  ٤٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  شفیق  فایزة قوتلي  ١٥٣٨  ٤١
  ستون درجة الغیرثالث و  فقط   ٦٣  عبد المجید  فراس سلیمان  ١٥٤٩  ٤٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  قصي مرعي  ١٥٦٣  ٤٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  إحسان  مازن المغربي  ١٥٩٦  ٤٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  نصر اهللا  ماهر العواد  ١٦٠٧  ٤٥
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد معین  ماهر بیلوني  ١٦٠٩  ٤٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  بشیر  ماهر وهبة  ١٦١٤  ٤٧
  فقط  ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  خالد  محمد الشامي  ١٦٣١  ٤٨
  فقط  ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد نذیر  هنةالدمحمد أنس   ١٦٤١  ٤٩
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  عدنان  محمد سامي حمدان  ١٦٩٩  ٥٠
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  سمیر  محمد شحادة الحریري  ١٧١٠  ٥١
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  علي  محمد قدري عجلوني  ١٧٣٧  ٥٢
  فقط  ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد  محمد مأمون جمعة زبادنه  ١٧٤٧  ٥٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عبد السالم  محمد مرعي  ١٧٥٣  ٥٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد فتحي  محمد نبیل البیطار  ١٧٦٠  ٥٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  بشر  محمد نور غالب  ١٧٦٧  ٥٦
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد عادل  محمد وائل مشخص  ١٧٧٢  ٥٧
  فقط  ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  إبراهیم  محمود عبد القادر  ١٧٨٦  ٥٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  مأمون  مروى الشعیري  ١٧٩٥  ٥٩
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  تسلسل

  
  

الرقم 
  االمتحاني

  
  

  االسم والكنیة

  
  

  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  
  رقماً 

  
  كتابة

  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  ناصر  معمر المهنا  ١٨٠٧  ٦٠
  درجة الغیر ثالث وستونفقط   ٦٣  إبراهیم  منال دودیة  ١٨١٧  ٦١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  میادة األشقر  ١٨٣٤  ٦٢
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  بشیر  نسرین بلوش  ١٨٦٧  ٦٣
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  عزت  نضال صالح الدین  ١٨٧٥  ٦٤
  الغیر فقط سبع وستون درجة  ٦٧  هیثم  نوار إدریس  ١٨٧٨  ٦٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  أنور  نور الدین الجفان  ١٨٧٩  ٦٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  مراد  نور الدین الموصللي  ١٨٨٠  ٦٧
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  عدنان  نور سوید  ١٨٨٣  ٦٨
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  أحمد نزار  نورا الدالل  ١٨٨٦  ٦٩
  تون درجة الغیرفقط س  ٦٠  سعید  نور طعمة  ١٨٩١  ٧٠
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد زاهد  هالة یاسین  ١٨٩٦  ٧١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  مجد الدین  هبة الهبل  ١٩٠٠  ٧٢
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد عید  هشام مسالمة  ١٩٠٦  ٧٣
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  مزید  وائل حربا  ١٩٢٦  ٧٤
  فقط ثمانون درجة الغیر  ٨٠  علي  يوائل شبعان  ١٩٢٧  ٧٥
  فقط ثمانون درجة الغیر  ٨٠  عصام  وائل عباسي  ١٩٢٨  ٧٦
  فقط ثمانون درجة الغیر  ٨٠  محمد بدیع  وائل مجذوب  ١٩٣٠  ٧٧
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  صبري  وجدان أبو عیسى  ١٩٣٢  ٧٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  وسام علي  ١٩٣٥  ٧٩
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر   ٧٧  ؤادف  وفاء السماك  ١٩٣٩  ٨٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد فؤاد  یاسر دبا  ١٩٤٥  ٨١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  طارق سلطان  ١٩٥٧  ٨٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عبد القادر  مجد الدین علیو  ١٩٥٨  ٨٣
  فقط  ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  سعید  سمیرة طالب  ١٩٥٩  ٨٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  درغام  یمة فرحد  ١٩٦٨  ٨٥
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  مصطفى العكلة  ١٩٨٢  ٨٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  حسین الرز  ٢٠٢٠  ٨٧
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عوض  عزام جنباز  ٢٠٤٥  ٨٨
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  تسلسل

  
  

الرقم 
  االمتحاني

  
  

  االسم والكنیة

  
  

  اسم األب

   العالمة النهائیة
  
  رقماً 

  
  كتابة

  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد خیر  سارة اللیموني  ٢١١٩  ٨٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  هاني أبو طراب  ٢١٢٠  ٩٠
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  ولید  الحالق جهاد أحمد  ٢١٢٩  ٩١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمود رمزي  محمد ماهر ریحاوي  ٢١٤٥  ٩٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  رضوان  الكریمیوسف   ٢١٥٣  ٩٣

  

  من یلزم لتنفیذه .هذا القرار : یبلغ ) ٢ادة (م

  ٢٠١٤ /     /      دمشق لـ                                                                                      

  وزیر المالیة                                                                 

                                                           رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق                                                            
 الدكتور إسماعیل إسماعیل


