
  الجمھوریة العربیة السوریة 

  وزارة المالیة       

  مدیریة المحاسبین القانونیین

  

  /و٤٠٣٥ 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  تحلیل القوائم المالیةبمادة یعتبر السادة التالیة أسماؤھم ناجحون  -١مادة

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

  / .٧٢/ وعدد الناجحین منھم/١١٤حیث بلغ عدد المتقدمین / ٢٠١٤قانوني لعام 

 التسلسل
الرقم 

 اسم األب االسم والكنیة االمتحاني

 العالمة النھائیة 

 كتابة رقماً 

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فیصل هشام جمعة ١٦٦٣ 1

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد ظهیر احمد سامر الرشیدي ١٧١٥ 2

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 احمد اسماعیل صادق ١٧٢٧ 3

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 احمد اعزاز فیاض ١٧٢٩ 4

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 غنام ایاد صوان ١٧٤٢ 5

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عمر ایمان بابللي ١٧٤٥ 6

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عبد المطلب قنواتيایمن  ١٧٤٨ 7



 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عیسى أحالم الشاعر ١٧٥٠ 8

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 هاني أحمد الحكیم ١٧٥٢ 9

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 ابراهیم باسل ابراهیم ١٧٦٧ 10

 وستون درجة الغیرفقط سبع  67 عبد المسیح بسام صنیج ١٧٨٤ 11

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 علي بشار حسام الدین ١٧٨٨ 12

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 علي جالل غنیة ١٧٩٩ 13

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 فهد حسام الحایك السمان ١٨٠٦ 14

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 أیوب حسین خلف ١٨١٨ 15

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 مخائیل رامي مقدسي ١٨٤٢ 16

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد ماهر رامیه دادیخي ١٨٤٤ 17

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد فضیل ربا المحمد ١٨٤٨ 18

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد قدري رھف دباغ ١٨٥٩ 19

 وتسعون درجة الغیرفقط أربع  94 رزق هللا ریم شعبو ١٨٦٥ 20

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فاروق ریما  الحمصي ١٨٦٧ 21

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 علي سامر العقلھ ١٨٧٧ 22

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 احمد سامر جعفر ١٨٧٩ 23

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فؤاد سامر محي الدین ١٨٨٠ 24

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 علي سامي سوقیة ١٨٨١ 25

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 طاھر سالف جري ١٨٨٣ 26

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد سلیمان خطیب ١٨٨٤ 27

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عزت سوسن ادلبي ١٨٩٢ 28

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عبد الرحیم سوسن عثمان ١٨٩٥ 29

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 طاھر الصالحصفوان  ١٩٠٨ 30

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 طاھر طارق الجندلي ١٩١٠ 31

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عبد الجلیل عبد الھادي الھاشمي ١٩٣٤ 32

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عمر عبد الوھاب شعار ١٩٣٥ 33

 درجة الغیرفقط سبع وستون  67 نزار عثمان عدي ١٩٣٩ 34



 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عبد الفتاح عز الدین عز الدین ١٩٤٢ 35

36 ١٩٥٥ 
عماد الدین  
 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عدنان صفرالحلبي

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمود عماد عثمان ١٩٦٠ 37

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 شبلي عمر أبو عساف ١٩٦٦ 38

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 ابراھیم فؤاد خضراوي ١٩٧٥ 39

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 انیس فادیھ  اسعد ١٩٨٠ 40

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 أحمد فاطمھ عزیزي ١٩٨٣ 41

 فقط ستون درجة الغیر 60 خلیل كمال عازار ٢٠٠٢ 42

 الغیرفقط ثمانون درجة  80 یاسین لمى الجلیالتي ٢٠٠٤ 43

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 سعد الدین لمى السقال ٢٠٠٥ 44

 فقط ستون درجة الغیر 60 كریم ماھر حاتم ٢٠٢٩ 45

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 یوسف محمد  العقرباني ٢٠٣٤ 46

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمد ھشام محمد بشار   حافظ ٢٠٥٦ 47

 فقط ستون درجة الغیر 60 أحمد ولید محمد سامر سوید ٢٠٨٠ 48

 فقط مئة درجة الغیر 100 عبد الغني محمد شامان االتاسي ٢٠٨٧ 49

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 محمد امین محمد شموط ٢٠٩٢ 50

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 سلمان محمد علوش ٢١٠٠ 51

 الغیرفقط ستون درجة  60 محمد بشیر محمد مازن   بكداش ٢١١٣ 52

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فرید محمد نساب الحمصي ٢١٢٢ 53

 فقط ستون درجة الغیر 60 ھاني محمد نعمان ثابت ٢١٢٣ 54

 فقط ستون درجة الغیر 60 نادر محمود  االعرج ٢١٣٠ 55

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 ناصر معمر  المھنا ٢١٥٣ 56

 وستون درجة الغیرفقط سبع  67 یوسف مفید خضور ٢١٥٦ 57

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 محمد خیر مھا عابدین ٢١٦٨ 58

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عبد الغني مھند  العیان ٢١٦٩ 59

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 نادر نائل كركوتلي ٢١٧٧ 60

 فقط ستون درجة الغیر 60 یوسف نبیل شبیب ٢١٨٠ 61



 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 فھیم محمدنبیل  ٢١٨٢ 62

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 محمود نجود الجمل ٢١٨٤ 63

 فقط سبع وثمانون درجة الغیر 87 بشیر نسرین بلوش ٢١٨٧ 64

 فقط أربع وتسعون درجة الغیر 94 سلیمان نشأت مسعود ٢١٨٩ 65

 الغیرفقط أربع وسبعون درجة  74 احمد فؤاد نغم مكیھ ٢١٩٢ 66

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 عبد الھادي نورس ضیف هللا ٢١٩٥ 67

 فقط ثمانون درجة الغیر 80 عدنان ھناء الخطیب ٢٢٠٧ 68

 فقط ستون درجة الغیر 60 سمعان وائل الداود ٢٢١٤ 69

 فقط سبع وستون درجة الغیر 67 احمد ولید طھ ٢٢٣٢ 70

 ثمانون درجة الغیرفقط  80 محمود یوسف الحمصي ٢٢٤٠ 71

 فقط أربع وسبعون درجة الغیر 74 خالد یوسف عكھ ٢٢٤١ 72

  

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

  لتنفیذه .یبلغ ھذا القرار من یلزم  - ٣مادة

   ١٢/٢٠١٤/ ٣١دمشق 

  وزیر المالیة                                                                                     

  رئیس مجلس المحاسبة والتدقیق 

  

  إسماعیل إسماعیلالدكتور 


