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  الجمهوریة العربیة السوریة
  وزارة المالیة      

  مدیریة المحاسبین القانونیین
  دائرة االمتحانات   

  / و   ١٢ م /   ـرار رقـق
  ةـالیـر المـإن وزی  

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

  .٩/٢/٢٠١٢ تاریخ/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 المحاسبة الدولیةبمادة  تبر السادة التالیة أسماؤهم ناجحونیع ) :١مادة (
لنیل شهادة محاسب لقدیم من المتقدمین وفق النظام ا ٧/١٢/٢٠١٣التحریري الجاري بتاریخ 

   . ٢٠٢ منهم عدد الناجحین  ٥٢٠حیث بلغ عدد المتقدمین  ٢٠١١قانوني لعام 

  
  تسلسل

  
  انيالرقم االمتح

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة
  كتابة  رقماً 

  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد علي  أحالم الشلبي  ١٠٥٢  ١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عبد الغفار  أحمد العدوي  ١٠٦٠  ٢
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  محمد ادیب  أحمد عالف  ١٠٧٣  ٣
  قط ثالث وسبعون درجة الغیرف  ٧٣  عقیل  أكسم جدید  ١٠٩٣  ٤

  
  تسلسل

  
  الرقم االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ثالث وستون درجة الغیر   ٦٣  عبد الرحمن  أمجد العبد الحنان  ١٠٩٧  ٥

  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  سهیل  حسن أمل  ١١٠٢  ٦
  تون درجة الغیرفقط س  ٦٠  كمال  أمیمة الخطیب  ١١٠٣  ٧
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  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  حبیب  أمینة میهوب  ١١٠٦  ٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  ممدوح  أنس الكیال  ١١٠٨  ٩
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  راتب  أنس خاروف  ١١٠٩  ١٠
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  محمد  أنمار حاج علي  ١١١٠  ١١
  وسبعون درجة الغیرفقط ثالث   ٧٣  محمد  أیمن أحمد  ١١١٤  ١٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  دیاب  إبراهیم العسلي  ١١١٨  ١٣
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  الوند یوس  إلیاس میالنة  ١١٢٥  ١٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  إیاد سرور  ١١٢٦  ١٥
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  فواز  إیاد شلهوب  ١١٢٧  ١٦
  سبع وستون درجة الغیر فقط  ٦٧  متوج  إیاد متوج  ١١٣٠  ١٧
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  مروان  إیمان الحكیم  ١١٣١  ١٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  إیمان السهلي  ١١٣٢  ١٩
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  خالد  باسل خریبة  ١١٤٢  ٢٠
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  مأمون  باسل خلیل  ١١٤٣  ٢١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  مصطفى  باسم الجاجة  ١١٤٩  ٢٢
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  رضوان  بتول زنابیلي  ١١٥٧  ٢٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  علي  براءة حمزات  ١١٥٨  ٢٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  مصطفى   بسام حقي  ١١٦٢  ٢٥
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  بسام حیدر  ١١٦٣  ٢٦
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  أكرم  بشار أحمد  ١١٦٧  ٢٧
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  أحمد  بشار حسن  ١١٧٠  ٢٨
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  حمزة  بشار زینو  ١١٧١  ٢٩
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  كمال  بشرى إبراهیم  ١١٧٢  ٣٠
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عدنان  بیان الشحادة  ١١٧٨  ٣١
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  أحمد  فرزاتتامر   ١١٧٩  ٣٢

                
  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  ثائر العلي  ١١٨٢  ٣٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  یوسف  جمال إبراهیم  ١١٩١  ٣٤
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  طانیوسم  جوزیف مخائیل  ١٢٠٣  ٣٥
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  شریف  حسن فارس  ١٢٢١  ٣٦
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  أیوب  حسین خلف  ١٢٢٦  ٣٧
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  محمد سمیر  حال بني المرجة  ١٢٢٩  ٣٨
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  یرفقط سبع وستون درجة الغ  ٦٧  إبراهیم  دارین صالح  ١٢٥٦  ٣٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  فتحي  رائدة خلیفة  ١٢٦٠  ٤٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  فخري  ربیعة الخیاط  ١٢٨٠  ٤١
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  محمود  رحاب ثابت  ١٢٨١  ٤٢
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد  رشا العسلي  ١٢٨٢  ٤٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  فایز  رفیق مخول  ١٢٨٧  ٤٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أنور  رنا األسدي  ١٢٩٢  ٤٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  أنطون  رنا شاهین  ١٢٩٣  ٤٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  نبیل  رندة الحلواني  ١٢٩٥  ٤٧
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  داغر  رهام زغیتي  ١٢٩٨  ٤٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد تمیم  روضة السمكري  ١٣٠١  ٤٩
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  أحمد  ریم إحسان  ١٣٠٧  ٥٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد أدیب  ریم عوض  ١٣١١  ٥١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  منصور  زیدون الحاتم   ١٣٢٣  ٥٢
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد عدنان  سائد أبو قورة  ١٣٢٤  ٥٣
  رجة الغیرفقط سبعون د  ٧٠  یوسف  سامر إبراهیم  ١٣٢٨  ٥٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  أحمد  سامر جعفر  ١٣٣٦  ٥٥
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  بهاء الدین  سامریوسف  ١٣٤٠  ٥٦
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  علي  سامي سوقیة  ١٣٤٣  ٥٧
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  محمد  سلیمان خطیب  ١٣٥٥  ٥٨
  وستون درجة الغیرفقط سبع   ٦٧  محمود  سهى القطریب  ١٣٦٥  ٥٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد خیر  سهى عربشة  ١٣٦٦  ٦٠

  

  
  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد سعید  سوسن السبیعي  ١٣٧٠  ٦١
  ة الغیرفقط سبعون درج  ٧٠  عزت  سوسن إدلبي  ١٣٧١  ٦٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  سلیمان  شذا األمیر  ١٣٨٠  ٦٣
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد  شذى الزین  ١٣٨٣  ٦٤
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  حمید  صالح عواد  ١٣٩٤  ٦٥
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  هاني  صفاء الحلبي  ١٣٩٧  ٦٦
  الغیر فقط سبعون درجة  ٧٠  حسن  طارق سالم  ١٤٠٥  ٦٧
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  خالد  طارق محمد  ١٤٠٦  ٦٨
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  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد بهجت  طالل خواتمي  ١٤٠٨  ٦٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  بدر  عازر دحدل   ١٤١٦  ٧٠
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد فوزي  عبد الكافي خرسان  ١٤٣٠  ٧١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد  عبد الكریم الشیخ  ١٤٣١  ٧٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  یوسف  عبد اهللا شاهین  ١٤٣٤  ٧٣
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  نزار  عثمان عدي  ١٤٥١  ٧٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  عدنان حسن  ١٤٥٢  ٧٥
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عبد الفتاح  عز الدین عز الدین  ١٤٥٧  ٧٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عدنان  واعزة ح  ١٤٥٨  ٧٧
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  سلیمان  عصام الدالي  ١٤٦١  ٧٨
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد  عالء الدین المحمد  ١٤٦٥  ٧٩
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  محمد یحیى  عالء الدین بریجاوي  ١٤٦٨  ٨٠
  ون درجة الغیرفقط سبع  ٧٠  أحمد  علي العبد اهللا  ١٤٧٥  ٨١
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  دیب  علي الفنش  ١٤٧٦  ٨٢
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  نجیب  علي حسن  ١٤٧٨  ٨٣
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد  علي طالب  ١٤٨٠  ٨٤
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عبد الغفور  عماد الدین اسكیف  ١٤٨٣  ٨٥
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عدنان  لحلبيعماد الدین صغر ا  ١٤٨٥  ٨٦
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمود  عماد عثمان  ١٤٨٩  ٨٧
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  عادل  عماد قبالن  ١٤٩٠  ٨٨
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  عمار الحاج إبراهیم  ١٤٩١  ٨٩
  الغیر فقط ثالث وستون درجة  ٦٣  شبلي  عمر أبو عساف  ١٤٩٧  ٩٠

  
  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  عدنان  غدیر الكردي  ١٥٠٨  ٩١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  نبیل   فاتن موسى  ١٥٢٣  ٩٢
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  أسعد  فداء حكیم  ١٥٣٩  ٩٣
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمود  فراس القطریب  ١٥٤١  ٩٤
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  ودیع  فهد أبو عیطة  ١٥٥٩  ٩٥
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  شریف  كفاح الحمود  ١٥٦٨  ٩٦
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  عدنان  لمى عوكل   ١٥٧٧  ٩٧
  غیرفقط سبعون درجة ال  ٧٠  عبد الكریم  لینا الحجو   ١٥٨٣  ٩٨
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  سلیم  لینا حمیدان   ١٥٨٥  ٩٩
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  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  محمود  لینا المالكي   ١٥٨٨  ١٠٠
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  فیلیب  ماري حفتة  ١٥٩٢  ١٠١
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  غسان  ماري شلهوب  ١٥٩٣  ١٠٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد دیب  مازن بابتجي  ١٥٩٧  ١٠٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  نصر اهللا  ماهر العواد  ١٦٠٧  ١٠٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  باكیر  ماهر شیبان  ١٦١٣  ١٠٥
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  أنور  مایا غوجل  ١٦١٥  ١٠٦
  فقط ثالث وثمانون درجة الغیر  ٨٣  عبد الكریم  محمد السلیمان  ١٦٣٠  ١٠٧
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  خالد  محمد الشامي  ١٦٣١  ١٠٨
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد معتز  محمد الغمیان  ١٦٣٣  ١٠٩
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  یوسف  محمد الناطور  ١٦٣٩  ١١٠
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  كامل  محمد أبو رومیا  ١٦٤٢  ١١١
  فقط ثمانون درجة الغیر  ٨٠  یبمحمد د  محمد أمین زیدان  ١٦٤٦  ١١٢
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عبد الرزاق  محمد إسماعیل تركماني  ١٦٥٠  ١١٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد إحسان  محمد باسل حمور  ١٦٥٣  ١١٤
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد یسار  محمد تیسیرالنوري  ١٦٥٨  ١١٥
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  راتب أحمد  محمد حسام الرفاعي  ١٦٦٧  ١١٦
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر   ٧٧  أمین  محمد حسام محمد أمین  ١٦٦٩  ١١٧
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  أحمد  محمد حسان الحواصلي  ١٦٧٠  ١١٨
  فقط ثالث وثمانون درجة الغیر  ٨٣  راتب  محمد رامز الفوال  ١٦٨١  ١١٩
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  اهیمإبر   محمد زاكي الجمال  ١٦٨٧  ١٢٠

  
  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  یاسین  محمد زكریا  ١٦٨٩  ١٢١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد رشید  محمد زیاد الحفیان  ١٦٩٢  ١٢٢
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  إبراهیم  امر سوارمحمد س  ١٦٩٦  ١٢٣
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  نزیه  محمد سامر ضیا  ١٦٩٨  ١٢٤
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  محمد زیاد  محمد سعید الحصري  ١٧٠٠  ١٢٥
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عبد الغني  محمد شامان األتاسي  ١٧٠٧  ١٢٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  ینمحمد شاه  ١٧٠٨  ١٢٧
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد امین  محمد صیاح الدوغري  ١٧١٤  ١٢٨
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  عبد اهللا   محمد عابدة  ١٧١٧  ١٢٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  نمر  محمد عزت الجلم  ١٧٢٢  ١٣٠
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  رفقط سبع وسبعون درجة الغی  ٧٧  صبري  محمد عزمت  ١٧٢٣  ١٣١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد مروان  محمد عمر السقطي  ١٧٢٩  ١٣٢
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  محمد بشیر  محمد مازن بكداش  ١٧٤٢  ١٣٣
  فقط ثالث وثمانون درجة الغیر  ٨٣  محمد عبد الرزاق  محمد مجدي البیرقدار  ١٧٤٨  ١٣٤
  درجة الغیر فقط سبع وستون  ٦٧  صالح  محمد سامر مرزوق  ١٧٥٢  ١٣٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  إبراهیم  محمد ناعسة  ١٧٥٩  ١٣٦
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  القادرعبد   محمد نتوف  ١٧٦١  ١٣٧
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  مرعي  محمد نمر  ١٧٦٥  ١٣٨
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  ندیم  محمد نور الشمالي  ١٧٦٦  ١٣٩
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  بشر  غالبمحمد نور   ١٧٦٧  ١٤٠
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  موسى  محمود الشهابي  ١٧٨١  ١٤١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  عبدو  محمود دهنة  ١٧٨٤  ١٤٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  إبراهیم  محمود عبد القادر  ١٧٨٦  ١٤٣
  الغیرفقط سبع وستون درجة   ٦٧  أیوب  محمود میهوب  ١٧٨٩  ١٤٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد  مخلف سلیمان  ١٧٩١  ١٤٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  مأمون  مروى الشعیري  ١٧٩٥  ١٤٦
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  ممدوح  مضر الطیارة  ١٨٠٤  ١٤٧
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  فهمي  معتصم األسدي  ١٨٠٦  ١٤٨
  ستون درجة الغیرفقط سبع و   ٦٧  حكمت  معن الخوري  ١٨٠٨  ١٤٩
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  فارس  منار كاسوحة  ١٨١٢  ١٥٠

  
  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد مختار  منال التركماني  ١٨١٣  ١٥١
  ثمانون درجة الغیر فقط  ٨٠  إبراهیم  منال الشیاح  ١٨١٤  ١٥٢
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  منیر  الكنفاني لمنا  ١٨١٥  ١٥٣
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  إبراهیم  منال دودیة  ١٨١٧  ١٥٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  فهد  مها حنا  ١٨٢٥  ١٥٥
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  موفق  مهند الرجولة  ١٨٢٩  ١٥٦
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد عید  ویشمهند در   ١٨٣١  ١٥٧
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  محمد  میادة األشقر  ١٨٣٤  ١٥٨
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  إسبر  نابغة سكریة  ١٨٤٩  ١٥٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عبد الكریم  نبیل عیاش  ١٨٥٧  ١٦٠
  رجة الغیرفقط ثالث وستون د  ٦٣  حكمت  نجاح األحمد  ١٨٥٩  ١٦١
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  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  نجاح الذیاب  ١٨٦٠  ١٦٢
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  اديعبد اله  نجیب الشیخ عیسى  ١٨٦١  ١٦٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد   نزار عبد اهللا  ١٨٦٤  ١٦٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  بشیر  نسرین بلوش  ١٨٦٧  ١٦٥

  فقط ثمانون درجة الغیر  ٨٠  لیمانس  نشأت مسعود  ١٨٧١  ١٦٦
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  عیسى  نعمة نادر  ١٨٧٦  ١٦٧
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  فخري  نورس بستوني  ١٨٨٨  ١٦٨
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  سعید  نور طعمة  ١٨٩١  ١٦٩
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  مجد الدین  هبة الهبل  ١٩٠٠  ١٧٠
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد عید  مةهشام مسال  ١٩٠٦  ١٧١
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  فؤاد  هال محمد  ١٩١٠  ١٧٢
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  فائز  هال هالل  ١٩١١  ١٧٣
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  اسكندر  هناء سكیكیر  ١٩١٦  ١٧٤
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  مزید  وائل حربا  ١٩٢٦  ١٧٥
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  علي  وائل شبعاني  ١٩٢٧  ١٧٦
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  عصام  وائل عباسي  ١٩٢٨  ١٧٧
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  عبد اللطیف  وراد جنید  ١٩٣٣  ١٧٨
  فقط سبع وسبعون درجة الغیر  ٧٧  راسم  یامن فرهود  ١٩٤٧  ١٧٩
  درجة الغیرفقط ستون   ٦٠  سجیع  یامن نصور  ١٩٤٨  ١٨٠

  
  تسلسل

  
الرقم 

  االمتحاني

  
  االسم والكنیة

  
  اسم األب

  العالمة النهائیة 
  كتابة  رقماً 

  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  محمد زهیر  یحیى ظاظا  ١٩٤٩  ١٨١
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد سامي  یسران شامیة  ١٩٥٠  ١٨٢
  عون درجة الغیرفقط سب  ٧٠  عبد القادر  مجد الدین علیو  ١٩٥٨  ١٨٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  محمود یوسف  ١٩٦٤  ١٨٤
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  أحمد  مصطفى العكلة  ١٩٨٢  ١٨٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  محمد وهبي  محمد عمار جلب  ١٩٩٤  ١٨٦
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  جوزیف  فادي العكة  ١٩٩٥  ١٨٧
  ث وستون درجة الغیرفقط ثال  ٦٣  بحسی  ریم دیب  ٢٠٠١  ١٨٨
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  محمد فؤاد  حكم عبد اهللا  ٢٠٠٦  ١٨٩
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  هایل  إیاد عامر  ٢٠٠٧  ١٩٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  حسین الرز  ٢٠٢٠  ١٩١
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  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  منیر  دارین طرااف  ٢٠٢٥  ١٩٢
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  مدمح  فتحي ریحان  ٢٠٣٩  ١٩٣
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  محمد  بشیر األخرس  ٢٠٤٢  ١٩٤
  فقط سبع وستون درجة الغیر  ٦٧  عوض  عزام جنباز  ٢٠٤٥  ١٩٥
  فقط سبعون درجة الغیر  ٧٠  عبد المجید  عصام دندشي  ٢٠٥٠  ١٩٦
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  معروف  محمود طویلة  ٢٠٥٢  ١٩٧
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  عاید  دمحمد الحمی  ٢٠٥٣  ١٩٨
  فقط ثالث وستون درجة الغیر  ٦٣  سلمان  أسامة سلوم  ٢٠٧٢  ١٩٩
  فقط ثالث وسبعون درجة الغیر  ٧٣  فیصل  محمد ندیم األیوبي  ٢٠٨٦  ٢٠٠
  فقط ستون درجة الغیر  ٦٠  صالح الدین  باسل زعبالوي  ٢١٤٨  ٢٠١
  رجة الغیرفقط سبع وسبعون د  ٧٧  محمد أدیب  هزار معتاد  ٢١٩٤  ٢٠٢

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

  ٢٠١٤ /     /      دمشق لـ                                                                                      

  

 
  وزیر المالیة

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق

الدكتور اسماعیل اسماعیل                      


