
 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  1صفحة 
 

 خبــرة طــبيــة

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال 

حلب األعظمٌة الشارع  إجازة فً الطب البشري جمال محمد عٌد حسانً  1 1
 2طالرئٌسً بناٌة كركوبكى 

094428002
جراحة عامة  5727278 1

 عظمٌة

 إجازة فً الطب البشري عجنجً  عمر  أحمد 6 6
             الجمٌلٌةحلب 

 شارع مشفى فرٌشو
 2275657 

 حنجرةوأنف وأذن 

شارع   السرٌان الجدٌدة  إجازة فً الطب البشري صالح الدٌن عبدو 3 3
 الحرش

099238474
 نسائٌة 2273094 6

 إجازة فً الطب البشري طلعت صالحٌة  4 4
          السبٌل حلب 

 شارع الزمخشري 
094421032

8 
 أشعة 2111701

 إجازة فً الطب البشري عبد المنعم أخرس 5 5
             المارتٌنً حلب 

جانب المشفى 
 االستشاري

094441597
2 

 أشعة 2263974

 إجازة فً الطب البشري جعلوك خلٌل عرفان  6 6
مشفى   الشهباء الجدٌدة 
 العاصً

094437738
8 

 نسائٌة 5555



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  2صفحة 
 

 إجازة فً الطب البشري عماد رجب 7 7
   كسبرٌس شارع اإل

 بناء المحبة
094463904

0 
 غدد صم 2671418

 حلب الجدٌدة شمالً  إجازة فً الطب البٌطري عمار المحمد 8 8
095788861

0 
 طب بٌطري  

 إجازة فً الطب البشري فراس عبد الخالق سلطان  9 9
حلب القدٌمة أمام غرفة 

 2سلطان ط بناء الصناعة 

094422556

2 
 عصبٌة  2112669

 إجازة فً الطب البشري محمد سلٌم نعسان آغا  11 11
الموكامبو الدوار الماٌل 
 خلف صٌدلٌة الصافً

099118877
5 

 نسائٌة 2678105

 إجازة فً الطب البشري محمد عبد القادر رشوانً  11 11
 شارع الشهداء حلب الجدٌدة

 3عمر بن الخطاب بناء 

093354981

0 
5237042 

و     جراحة عامة 

 طب شرعً 

 إجازة فً الطب البشري محمد عمر عبجً  16 16
حلب الجدٌدة شمالً جامع 

معراوتً بناء اإلٌمان 

 أرضً

094422127

4 
 قلبٌة 5221402

 إجازة فً الطب البشري نضال عدنان شٌط مدمح 13 13
اسكندرون شارع  الجمٌلٌة

 1بناء الشٌط طـ

094428148

7 
  عصبٌة 2260522

 عظمٌة   0944488952675657الشهباء الجدٌدة شارع  إجازة فً الطب البشري ي جونه فخرمحمود  14 14



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  3صفحة 
 

 5 2الصنوبر بناٌة أطباء ط

 إجازة فً الطب البشري عبد الحمٌد  عدنان  هند 15 15
فٌصل مقابل ارع شحلب 

  1جامع الرحمن بناء بابللً طـ

093348081

6 
 

 وأنف و أذن

 حنجرة

 

 

 

 

    خبــرة عقاريـــة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال 

16 1 
بن  اإلمامحمد خٌر الدٌن أ

 خٌر الدٌن
 هندسة مدنٌة

حلب شارع النٌل حً 
  األندلس

093326464
5 

 تقٌٌم عقاري 2661780

 هندسة مدنٌة حمد بن عبدالرحمنأحمد أ 2 17
كرمٌة مقابل حلب األ

 مدرسة ٌونس الراشد 

095523322
1 

 عقارٌة 5730309



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  4صفحة 
 

 هندسة مدنٌة حمد المجدمً بن عبدهللاأ 3 18
حدٌقة شارع النٌل جانب 

 4طبناٌة سماقٌة  األندلس

094464487
5 

 عقارٌة 2644729

حمد سعٌد الصباغ بن سعدأ 4 19  معمارٌةهندسة  
حلب الحمدانٌة الحً 

 8/153 األول

094459595
7 

 عقارٌة 5720724

 هندسة مدنٌة حمد عاشور بن محمدأ 5 61
جمعٌة  األندلسالنٌل حً شارع 

 الكردي  بناءالمعلمٌن 

093323383

0 
 عقارٌة 2641005

 هندسة مدنٌة ناصٌف بن محمد أحمد 6 61
         الشهباء الجدٌدة

 57شارع العام مقسم 

095560656

5 
 عقارٌة 2635283

 هندسة معمارٌة قره زٌوانجلٌل الٌاس  7 66
ٌوسف العظمة  ارعشالعزٌزٌة 

 وغارٌتأ 2البنك التجاري  ناءب

093326224

1 
 تقٌٌم عقاري 2121001

 هندسة مدنٌة ٌفو بن مراٌدإنطوان أ 8 63
العزٌزٌة جادة ابراهٌم 

 3ط  19 ءالٌازجً بنا

093328616

1 
 عقارٌة 2223361

 هندسة مدنٌة  أحمد مازن سكر 9 64
                  المحافظة حلب 

 طلعة كلٌة الهندسة 

094467215

4 
 عقارٌة 22355911



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  5صفحة 
 

 هندسة مدنٌة  أمٌن محمد أمٌن  10 65
               الحمدانٌةحلب 

 الحً الثالث 

094432615
6  

099122727
2 

 عقارٌة 5715200

 هندسة معمارٌة  أناهٌد نجار  11 66
                   السرٌان 

 جانب كنٌسة هاكوب 

094473647
0 

 عقارٌة 2224151

67 12 
 هندسة مدنٌة بسام ٌوسف تومً

حلب السلٌمانٌة خلف شارع 

 المحلل  بناء األشعريمهى  أبً

093630888

4 
 عقارٌة 4447357

 هندسة مدنٌة  دلبًإنطوان أبٌكً  13 68
 شارع العزٌزٌة حلب

 3جبرائٌل بالل ط 

094479317
9   

 عقارٌة

 هندسة مدنٌة  تغرٌد الشٌخ علً  14 69
               شارع تشرٌن 

 نطكلًأبناء 

096768874
4   

093468757
4   

 عقارٌة

 هندسة مدنٌة  حناججمال الدٌن مصطفى  15 31
             حلب الجدٌدة 

 تقٌم عقاري 0988100505220401 البرٌد بناٌة الناجً  أمام



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  6صفحة 
 

3 

 هندسة مدنٌة عبد الخالق عبد الغنً جمال  16 31
حً              حلب الجدٌدة 

11الشهداء بناء ب    

094423166
8 

 تقٌٌم عقاري 5229553

            الموكامبو  هندسة معمارٌة  جمال عقاد  17 36
 الدوار الماٌل 

093360090
 عقارٌة   4

 هندسة مدنٌة كرٌم بن محمدجمال  18 33
حلب الحمدانٌة الحً الرابع 

 1ط  54بناء 

096775315
3 

 عقارٌة 5730367

 هندسة معمارٌة جمٌل رشو بن عبد المنان  19 34
ابن ءالسرٌان الجدٌدة بنا

 رضً أجاتً ط األ

093078534
7   

 عقارٌة

 هندسة مدنٌة دولً فرج هللا جورج  20 35
بناٌة السلٌمانٌة عوجة الجب 

 4دولً ط 

094450612
6 

 تقٌٌم عقاري 4400644

 هندسة معمارٌة حسام الدٌن فانً  21 36
                األعظمٌة 

 جانب جامع بالل 

093468354
2   

 عقارٌة

 هندسة مدنٌة حسان صاري باشا  22 37
              حً السبٌل 

 جانب مغسلة المحافظة

094443088
0   

 عقارٌة



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  7صفحة 
 

      جمعٌة الزهراء  هندسة مدنٌة حسن الحاج موسى  23 38
 4ط  13المعٌرٌن 

094460073
 عقارٌة 5266638 7

 هندسة مدنٌة العزٌوي  حسن جمعة 24 39
حلب الجدٌدة حً الشهداء 

 4ط  بناء اإلحسان

094439567

0 
 عقارٌة 5229730

 هندسة مدنٌة صربحسن حسٌن األ 25 41
حلب                     

 حً الروضةنبل 
0944093007 

  
 تقٌٌم عقاري

 هندسة مدنٌة  حسن خدٌجة  26 41
           سٌف الدولة 

 الخزان األرضً
 عقارٌة   0944692277

 هندسة مدنٌة حمدأحكمت اسجٌع بن  27 46
 ءعظمٌة قصر الضاٌفة بنااأل

 3الفرقان ط 
 عقارٌة   0955796607

 هندسة مدنٌة خالد دعبول الصوص  28 43
جمعٌة المعلمٌن شارع 

 شاالتً  بناءالحرشً 
 عقارٌة 2684995 0936461571

 هندسة معمارٌة  خلدون شوغٌة  29 44
              الزهراء 

  جمعٌة المهندسٌن الزراعٌٌن
0966330933   
0988880101   

 عقارٌة

جانب            حلب الجدٌدة  هندسة مدنٌة  رٌم الجالد  30 45
 سحر الشرق

093399054
1   

 عقارٌة



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  8صفحة 
 

           مساكن السبٌل  هندسة معمارٌة  رٌم خاجً  31 46
 خلف جامع الرحمن 

093367800
6 

094195670
7 

 عقارٌة 2230914

                  المحافظة  هندسة مدنٌة  زهور الشلح  32 47
 جانب مدرسة الفاروق 

094489167
 عقارٌة 2231410 8

 هندسة مدنٌة حسن زهٌر الناصر بن 33 48
              سٌف الدولة 

 شارع حج نظمً

093326697
6 

 عقارٌة 2227747

 هندسة معمارٌة  معطً  محمد خٌري سجى 34 49
  شارع النٌل دوار الدلة 
 مفرق عطورات بارٌس

094448300
0 

 عقارٌة  

حلب                 هندسة مدنٌة سعدهللا موصللً سٌرجٌة 35 51
 24شارع  الشهباء

093322092
 عقارٌة 2644144 5

 هندسة مدنٌة حمدأبن  األٌوبًسلٌمان  36 51
الفرقان شارع السٌرتٌل 

 5بناٌة راغب ط 

094428409
3 

 عقارٌة 2636331

السرٌان القدٌمة جانب  هندسة مدنٌة  عبد الغنً مقدسً سمعان  37 56
 صٌدلٌة مقدسً 

094432624
 عقارٌة 2272818 4

 عقارٌة 0934548272632181بناء       جمعٌة الصحة  هندسة مدنٌة سالمسهٌل  38 53



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  9صفحة 
 

37 5 

 هندسة معمارٌة شرٌن رشو  39 54
خلف مشفى   األشرفٌة

 األشرفٌة التخصصً 

093480790
0 

 عقارٌة 2333405

 هندسة مدنٌة شٌخ القصابٌن محمد صالح  40 55
فندق            الفرقان مقابل 

سزٌن بال  

094432646
3 

 تقٌٌم عقاري 2636193

 هندسة مدنٌة سٌد  محمد  صبحً 41 56
الشهباء الجدٌدة جمعٌة 

 2ط  27الصحة بناء 

094432646
3 

 تقٌٌم عقاري 2636193

           دوار قرطبة  هندسة مدنٌة  صفاء شمشً  42 57
  256/2بناء 

099215210
 تخمٌن عقاري 5272496 2

              شارع النٌل  هندسة مدنٌة  عامر حسن  43 58
 ساحة القلعه جً

098875317
8   

094460365
1 

 عقارٌة 2686003

                          نبل هندسة مدنٌة  عباس شربو 44 59
 عقارٌة 6523838  الحً الشمالً 

                  شارع النٌل هندسة معمارٌة  عبد الرزاق سماقٌة 45 61
 رابطة الحقوقٌٌن  ءبنا

094461970
 عقارٌة 2642013 0



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  11صفحة 
 

 هندسة مدنٌة  عبد العزٌز األحدب 46 61
                    المٌردٌان 

 أمام جامع الدروٌش 

095462080
2 

 عقارٌة 22105050

 هندسة مدنٌة عبد العزٌز صفو عبد الغنً  47 66
جنوبً          حلب الجدٌدة 

 جمعٌة 
094444045

0 
 عقارٌة 5231622

 هندسة مدنٌة عبد القادر مصطفى حموي  48 63
 دونٌس أشارع  أولحلب 

 4الواء ط ء بنا

094472720
6 

 عقارٌة 2257595

                  المٌردٌان  هندسة مدنٌة عبد الكرٌم حمزة دٌب  49 64
 مقابل جامع األنوار 

094444506
6 

093407775
7 

 عقارٌة 2251966

 هندسة مدنٌة  عبد المجٌد مصري  50 65
                الحمدانٌة 

  85الحً األول بناء 

094433585
3   

093033533
4 

 عقارٌة 5710710

 هندسة مدنٌة عبد الملك عكل  51 66
                 الزهراء 

 جمعٌة االتحاد النسائً

093086216
6 

 عقارٌة 5262063



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  11صفحة 
 

          غرب الزهراء معمارٌةهندسة  عبد المنعم سكر 52 67
 جمعٌة النورس

093349900
1    

095600304
0 

 عقارٌة 

68 53 
  عار شعبدالرزاق عبد ال

 غنوم
 هندسة مدنٌة

حلب الجدٌدة جمعٌة خدمات 
  156 بناءحلب 

094495285
2 

 عقارٌة 5219084

69 54 
عبدالسالم عبد الوهاب 

 موصللً 
الحمدانٌة الحً الرابع  هندسة مدنٌة

 4ط  278محضر 
094475727

 عقارٌة 5730992 3

 هندسة مدنٌة عبدالسالم فائز الفارسً  55 71
حلب الجدٌدة جنوبً جمعٌة 

 147التدرٌب رقم 

093244918
6 

 عقارٌة 5223338

 هندسة مدنٌة حمدأعبدالغنً كبة بن  56 71
قٌادة المنطقة  أمامالجمٌلٌة 

 5ط األوقافالشمالٌة بناء 

093353246

4 
 تقٌٌم عقاري 2266343

 هندسة مدنٌة عبدالقادر كحٌل 57 76
 3555الحمدانٌة مشروع 

 4ط 198شقة بناء 

093334594
6 

 عقارٌة 5114537

فٌالت                         هندسة مدنٌة حنٌش جورجً عبدهللا  58 73
 تقٌٌم عقاري 0944361604659645 أمام مشفى مظلومٌان



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  12صفحة 
 

7 

             صالح الدٌن  هندسة معمارٌة عبدالوهاب المحمد  59 74
 جانب جامع صالح الدٌن 

094425119
7  

094483787
8 

 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة جلب مصطفى عبدالوهاب 60 75
 ءبنا            طلعة الهندسة 

 5دهم ط أ

093371242
0 

 عقارٌة 2270774

 هندسة مدنٌة عٌسى نوري عبدالوهاب  61 76
             تجمٌل حلب
 1العلمً بناٌة ط

093361886
1 

 تقٌٌم عقاري 2687922

 هندسة مدنٌة  عدنان مصري بن عمر  62 77
  656الحمدانٌة مشروع 

  3555دوار 

093360396
4 

 عقارٌة 5117585

 هندسة مدنٌة علوان الصوا بن عبدهللا 63 78
 153الحمدانٌة محضر 
 الحً الرابع 

094426914
9 

 عقارٌة 

79 64 
بن  علً علً أحمد جولق

 عبدو
 هندسة مدنٌة 

                الحمدانٌة 
 الحً الثالث 

093320733
3 

 عقارٌة 5733760

 عقارٌة 0933727415113025جمعٌة               الحمدانٌة  هندسة معمارٌة السقار عبد الحسٌب عماد 65 81



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  13صفحة 
 

 6  75/2بناء تشرٌن

 هندسة مدنٌة عماد مصابنً  66 81
شارع جامع  اإلنتاجسوق 

 1ط األوقاف ءالفتى بنا

093364681

6 
 عقارٌة 2260712

 هندسة مدنٌة عمار المجنً  67 86
               حً السبٌل 

 جامع الروضة 

093325801

3 
 عقارٌة 2639237

 هندسة مدنٌة عمار هشام شعبانً  68 83
ساحة سعدهللا الجابري مدخل 

 3مدٌرٌة القمة ط

093330804

7 
 عقارٌة 2222995

 هندسة مدنٌة  عمر كبصو  69 84
مقابل            حلب الجدٌدة 

 البرٌد 
094425483

5 
5232498   
2211961 

 عقارٌة

 هندسة مدنٌة غادة عطبة بنت جاسم 70 85
حلب الجدٌدة جانب جامع نفٌسة 

 ط ارضً 121محضر 

093299553

2 
 عقارٌة 5235703

 هندسة مدنٌة  غالٌة ناصٌف  71 86
حً              حلب الجدٌدة 

 الشهداء 
094554716

6 
5237111  
5237222 

 عقارٌة



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  14صفحة 
 

 هندسة مدنٌة الشاهٌنمحمد فارس  72 87
دوار قرطبة جمعٌة المعلمٌن 

 رضًأط  165

093390379
0 

 عقارٌة 5269365

 هندسة مدنٌة فهد بابللً بن محمود 73 88
ٌمٌنً شارع النٌل منعطف 

 طارق جزاد  ءبنا

095532187
2 

 تقٌٌم عقاري 2682970

 هندسة مدنٌة فهد قدري شاٌب 74 89
        حلب                

 جانب مشفى الرازي 

096989771
8 

 عقارٌة 2270766

 هندسة مدنٌة كفاح أبو ردن 75 91
          تجمٌل الفرقان 

 خلف جامع السعد 

093352121
0 

 عقارٌة 2642944

   هندسة مدنٌة مازن خطٌب 76 91
094446799

9 
 عقارٌة 2267999

 هندسة معمارٌة ماهر قبال  77 96
                   المحافظة 

 شارع القاهرة 

094463829
1 

 عقارٌة 2634797

 هندسة مدنٌة حمد العبودأمحمد  78 93
حلب الجدٌدة جنوبً جمعٌة 

 الخدمات 

094450391
9 

 تقٌٌم عقاري 5219407



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  15صفحة 
 

 هندسة مدنٌة بن مصطفى الطهبسام محمد  79 94
جمعٌة الزهراء جانب 

 رضًأمدرسة حسن القد ط 

094422479

4 
 عقارٌة 5263028

 هندسة مدنٌة نس حلوأمحمد  80 95
تجمٌل حلب العلمً جانب 

 الرقابة والتفتٌش 

093330066

7 
 عقارٌة 2634844

 هندسة مدنٌة سرمٌنً إٌادمحمد  81 96
                   الفرقان 

 كسبرسخلف شارع اإل

093368305

0 
 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة  محمد أمٌن أبو رٌشة 82 97
شمالً            حلب الجدٌدة 

 خلف البرٌد 

098821206

8 
 عقارٌة 5211578

 هندسة مدنٌة محمد محمد لحام 83 98
عظمٌة جنوبً قصر األ

 الضٌافة شارع جامع 

093357678
6 

 تقٌٌم عقاري 5729735

 هندسة مدنٌة  بابللً عبد الوهاب  محمد توفٌق 84 99
جمعٌة          حلب الجدٌدة 

 حسن 

094425201
9 

 تقٌٌم عقاري 5210260

 هندسة مدنٌة محمد جالل مسكون 85 111
        جمعٌة الزهراء

 1ط 62محضر رقم 

094446394
9 

 عقارٌة 5265959



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  16صفحة 
 

 هندسة مدنٌة  محمد جمال سرحة  86 111
 ءبنا             طلعة الهندسة

 زبدٌة

093325323
8 

 عقارٌة 2216740

 هندسة معمارٌة محمد جمٌل كنٌفاتً حاٌك  87 116
       الحمدانٌة حلب 

 3555مشروع 

093381224

7 
 عقارٌة 5118418

 هندسة مدنٌة محمد حرح بن ٌوسف 88 113
                 شرفٌة ألا

 عابدٌنخلف مشفى 

093368576

4 
 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة محمد خالد فتٌانً   89 114
                    جمٌلٌة 

 شارع اسكندرون

094434201

8 
 عقارٌة 2285859

 هندسة مدنٌة دان  أبومحمد خٌر  90 115
حلب الجدٌدة جنوبً جمعٌة 

 التموٌن

094444799

6 
 عقارٌة 5220119

 هندسة معمارٌة بن نهاد محمد رامً الٌوسفً 91 116
الزهراء مقابل االتحاد 

 2التعاونً السكنً ط

095587900

9 
 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة حاضري محمد ٌسٌن محمد زكرٌا  92 117
                   الجمٌلٌة 

 شارع زكً باش

093338363

0 
 تقٌٌم عقاري 2226136



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  17صفحة 
 

 هندسة مدنٌة وردة محمد سعٌد محمد زهٌر 93 118
                حلب     

 3لجمٌلٌة طا

094462050

2 
 عقارٌة 2223890

 هندسة مدنٌة بصمه جًنشأت محمد زٌاد  94 119
جمعٌة          حلب الجدٌدة 

 المهندسٌن

094429530

0 
 عقارٌة 5214447

 عمارة هندسة عبجً  عمر محمد زٌاد 95 111
            شارع النٌل 

 2حً الوفاء بناء ط

094443011
4 

 عقارٌة 267430

 هندسة مدنٌة  محمد سخٌطه  96 111
             الفرقان 

 جانب مشفى الفرقان

093368697
6 

 عقارٌة 2669038

 هندسة مدنٌة مؤذنناظم  محمد سعٌد  97 116
                    السبٌل 

 جامع الرحمن 

093255608

4 
 تقٌٌم عقاري 2283971

 مدنٌة هندسة حمدأمحمد شحادة بن  98 113
                اإلنتاجسوق 

 الدوان ءبنا

094433741
1 

 عقارٌة 2214117

 هندسة مدنٌة  محمد ضٌاء هبو 99 114
                 شارع النٌل 

 ناء التعمٌر ب

093378909
4 

 عقارٌة 2635332



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  18صفحة 
 

 جمعٌة          حلب الجدٌدة هندسة مدنٌة محمد عبداللطٌف حافظ 100 115
094466942

1 
 تقٌٌم عقاري 5222421

 هندسة مدنٌة  الصمصامأدهم محمد غالب  101 116
         الشهباء الجدٌدة

 تاسٌا أشارع 

094425408

9 
 تقٌٌم عقاري 2661228

117 102 
أحمد فائز محمد غزوان 
 مزٌك

              الحمدانٌة  هندسة مدنٌة
  3555مشروع 

094460802
 تقٌٌم عقاري 5119911 0

                    الموكامبو هندسة مدنٌة  محمد فاتح نحاس 103 118
 شارع مشفى األندلس

093829887
7   

095126194
2 

 عقارٌة 2646212

                  الزبدٌة  هندسة مدنٌة  محمد فائز زٌنو 104 119
 جانب جامع البتول 

096819230
 عقارٌة  9

 هندسة مدنٌة فخر الدٌن محمود محمد 105 161
المدخل   األوقاف ءالكتاب بنا

 الشمالً  

093335743

8 
 عقارٌة 2217433

 هندسة مدنٌة  محمد قاسم شٌخونً  106 161
جمعٌة          حلب الجدٌدة 

 خدمات حلب 

094456820
9 

 عقارٌة 5220209



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  19صفحة 
 

166 107 
شرف  عبد السالم محمد ماهر

 الدٌن 
 هندسة مدنٌة

العزٌزٌة مجمع العروبة 
  األوقاف

094432685
6 

 تقٌٌم عقاري 4464598

 هندسة مدنٌة  محمد مروان طباخ  108 163
الفرقان  جانب الهٌئة 

 المركزٌة للرقابة والتفتٌش

093389399
5   

094538688
7 

 عقارٌة 2634571

 هندسة مدنٌة بطرنً محمد رفعت  محمد مضر 109 164
شارع النٌل حً الوفاء جمعٌة 

 رضًأالخٌر ط  أسرة

094426766

2 
 تقٌٌم عقاري 2640359

 هندسة مدنٌة  محمد نجٌب سماقٌة  110 165
جنوبً           حلب الجدٌدة

 جمعٌة الضباط 

093330566
8 

 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة محمد نمٌر عزٌواتً  111 166
مشفى االشتر  أمامالمحافظة 

 جادة الرباط 

094427426

0 
 عقارٌة 2666468

 هندسة مدنٌة الرفاعًأحمد  محمود 112 167
                  المحافظة 

 خلف مشفى الرسالة 

093346464

3 
 تقٌٌم عقاري 2288665



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  21صفحة 
 

 هندسة مدنٌة مونةأمحمود  113 168
القدٌم  الجملٌةمقابل مخفر 

  4شلح ط ءبنا

094467557

4 
 عقارٌة 2254046

 هندسة مدنٌة األفنديمحمود زاهر  114 169
     تجمٌل حلب العلمً 

  األخضرخلف الحزام 

093339872

6 
 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة محمود محمد صبحً حٌزان 115 131
مقابل   الشرعً  ءالفرقان بنا

 3حلوٌات مهروسة ط

094456485

6 
 تقٌٌم عقاري 2670585

 هندسة مدنٌة رٌحاوي ٌوسف مروان 116 131
     أسامةالجمٌلٌة شارع 

 5الرفاعً طء بنا

094445666

9 
2280995 

 عقارٌة 

 هندسة مدنٌة ٌكن ثرٌا مروان 117 136
                    الجمٌلٌة 

 سلورة أمام

093250609

0 
 تقٌٌم عقاري 2288014

 هندسة مدنٌة الحمادة حسٌن مصطفى 118 133
                الحمدانٌة 

 الحً الثانً 

093373829

7 
 تقٌٌم عقاري 5728391

 هندسة مدنٌة  مصطفى صفو 119 134
                األعظمٌة 

 مهندس رأي 0955521815737648 جانب صٌدلٌة القدسً



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  21صفحة 
 

0 

 هندسة مدنٌة معد ثابت المدلجً  120 135
      جمعٌة المهندسٌن 

  11مشروع 

094455111

0 
 تقٌٌم عقاري 5225210

 هندسة مدنٌة منذر طه  121 136
              سٌف الدولة 
 كلٌة العلوم

094422941
5 

 عقارٌة 2268940

 هندسة مدنٌة  مهند دروٌش   122 137
                   السرٌان

 مقابل قطاع السرٌان
 عقارٌة 2221455 

 هندسة مدنٌة  مهند عبد هللا الجمعة  123 138
               الحمدانً 

 جمعٌة تشرٌن 

093235245

9 
 مهندس رأي 5114564

 هندسة مدنٌة  مٌادة قاسم التنجً 124 139
 ةحً الشهداء حلب الجدٌد

 3ط 4 ءبنا

094450478
2 

 تقٌٌم عقاري 5217097

 هندسة مدنٌة  عبد النورعزمً نادر  125 141
بناء  1جمعٌة المهندسٌن ط

 223رقم 

093325353
0 

 عقارٌة 5221961

 هندسة مدنٌة نبال عدنان شٌط 126 141
ء الفرقان جانب جامع بنا

 تقٌٌم عقاري 0944274222685772 2شٌخ دبس ط



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  22صفحة 
 

7 

 هندسة مدنٌة هٌثم ضو 127 146
 اإلمامحً الشهداء جامع 

 5النبوي بناء رقم 

094451086

9 
 عقارٌة 5223569

 عمارةهندسة   وصفٌة محمد منٌر دامرجً 128 143
ة         السرٌان الجدٌد

 الرششارع 

093367605
3 

 تقٌٌم عقاري 2273184

 هندسة مدنٌة  ولٌد مصطفى  129 144
              السرٌان 

 شارع الزهور 

093275879
1   

 عقارٌة

 

 

 

 

 هندسة معلوماتيــة    خبــرة 

 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثيالرقم الرقم 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  23صفحة 
 

 أرضي جوال الخاص العام

حلب الجدٌدة جمعٌة البحوث  هندسة معلوماتٌة  محمد باسم علبً 1 145

 A3بناء 

094429002

2 
 معلوماتٌة 5212544

 

 

 

 

 

  ةــيرونــوإلكت ةــكهربـائي هندســة خبــرة

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 هندسة إلكترون سوٌد  عبد الحفٌظ أحمد نذٌر 1 146
                 حً المهندسٌن

 2 طـ 2بناء 

09336564
81 

09242743
18 

  وإلكترونكهرباء  5215163



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  24صفحة 
 

 إلكترون وهندسة كهرباء  عبد القادر طٌارة  6 147
نب مشفى الضبٌط السبٌل جا

 1فستق طـ ءأمام فاودتً بنا
09929987

36 
  وإلكترونكهرباء  2625300

 هندسة إلكترون محمد فٌاض رشوانً 3 148
         تجمٌل حلب العلمً 

 3بناء دباغ ط
09444925

 إلكترون 2641360 26

 هندسة إلكترون محمد نٌال  4 149
القصر البلدي مدٌر مكتب 
 رئٌس مجلس مدٌنة حلب 

09933177
63 

  إلكترون  

 هندسة كهرباء إلٌاس كنجو 5 151
                      سلٌمانٌة 
 شارع الرام

09320514
95 4466947 

 كهرباء

 هندسة كهرباء بسام مقٌد 6 151
                       الموكامبو 

 حسن الخراط  ارعش
09334885

83 
 كهرباء 2661548

 حلب السلٌمانٌة   بكري نداف  7 156

09337580
49  

09921016
24 

 كهرباء 4440302

 حلب المشارقة   خالد محمد حمزة  8 153

09363780
95  

09329088
28 

 كهرباء 2224926



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  25صفحة 
 

 ثانوٌة عامة رشٌد نجار 9 154
                   الحمدانٌة

 شقة  3555 مشروع

09559010
62 

 كهرباء 5116792

 هندسة كهرباء طالل شحادة  11 155
                محطة بغداد 

 جامع عمر بن عبد العزٌز

09488204
37 

 كهرباء 

 هندسة كهرباء عبد الحمٌد الحاج موسى 11 156
            جمعة الزهراء 

 مهندسٌٌن 154مشروع 

09540075
75 

 كهرباء 5267292

 هندسة كهرباء  العبد هللا عبد الرزاق محمد  16 157
جمعٌة             حلب الجدٌدة 

 الوحدة  

09447787
16 

 كهرباء 5235303

 كهرباءهندسة  محمد النٌربانً 13 158
                      المٌردٌان 

 خلف شهباء حلب
09664687

50 
 كهرباء 2270100

  هندسة كهرباء بابللً  بسام محمودمحمد  14 159
                     شارع النٌل 

 أول منعطف ٌمٌنً 

09333467
18 

 كهرباء 2669459

 هندسة كهرباء محمد جمٌل بشار مسكون 15 161
           جمعٌة الزهراء 

 مهندسٌن 18مشروع 
09330179

93 
 كهرباء 5268005

 هندسة كهرباء محمد عصام فاضل  16 161
                        السبٌل 

 كهرباء 093340922165889 خلف مشفى ضبٌط 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  26صفحة 
 

00 

 كهرباء 5261771 0933758534 حلب حً المهندسٌن  هندسة كهرباء  صباغ محمد مصباح ولٌد  17 166

 

 

 

     ير ــوسخبــرة ميكانيــك 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 66السلٌمانٌة شارع  هندسة مٌكانٌك بسام عكفلً 1 163
098820273

5 
4446333  
4652545 

 مٌكانٌك

مٌكانٌكهندسة  جمال عبدالوهاب موصللً 6 164  اإلٌمان ءالفرقان بنا 
093371402

9 2262738 
 مٌكانٌك

 هندسة مٌكانٌك حسن عزمً عبد النور 3 165
        جمعٌة المهندسٌن 

 مٌكانٌك 0933323175221205



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  27صفحة 
 

 7 حلب الجدٌدة 

166 4 
عبدالقادر محمد سلٌم 

   سبسبً
      حلب سٌف الدولة 
 جانب كلٌة العلوم 

 مٌكانٌك 2258363 094420201

 هندسة مٌكانٌك غٌاث صالح الدٌن مؤذن 5 167
الموكامبو شارع سماقٌة 

 جانب مدرسة الكندي

094850767
9 

 مٌكانٌك 22642122

 هندسة مٌكانٌك النجارمحمد فائز  6 168
             سٌف الدولة 

 مفرق السوق

094451197

6 
 مٌكانٌك 2235883

 مٌكانٌكهندسة  عماد الزكورعلً حمد أ 7 169
            حلب الموكامبو 
 شارع الروضة

093347066
7 

 مٌكانٌك وسٌر 2633782

 هندسة مٌكانٌك حسن بطٌخ 8 171
               حلب الجدٌدة

 أمام جامع الشٌخ عمر

094430787
6 

 مٌكانٌك وسٌر 5219892

 هندسة مٌكانٌك خالد السعٌد 9 171
الحمدانٌة الحً الرابع 

 2ط 351محضر 

094596696

7 
 مٌكانٌك وسٌر 5710904

 هندسة مٌكانٌك رأفت شعار 11 176
                 األكرمٌة 

 مٌكانٌك وسٌر 0944018995724653 مفرق البراكات



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  28صفحة 
 

0 

 هندسة مٌكانٌك صونا باردٌتر باتٌان 11 173
                   العزٌزٌة 

 شارع مشفى الهالل األحمر

094458081

0 
 وسٌر مٌكانٌك 4657466

                   الفرقان  هندسة مٌكانٌك  دندل حسن طالل  16 174
 خلف سنتر الفتال 

094424595
2 

 مٌكانٌك وسٌر 26200155

   خلف الزهراء جمعٌة  هندسة مٌكانٌك  عبد الحكٌم زٌتون 13 175
 حلب القدٌمة 

093351650
6 

 مٌكانٌك وسٌر 

 مٌكانٌكهندسة  حمادةمحمد عبد السالم  14 176
شارع  السرٌان الجدٌدة

 جورج حنون ء الكنٌسة بنا

093229447
3   

096983626
5 

 مٌكانٌك وسٌر 

 4شارع مضٌق ط هندسة مٌكانٌك سمانعبد الرحمن عبد القادر  15 177
093364297

7 
 مٌكانٌك وسٌر 2239922

 هندسة مٌكانٌك كبةمحمد رٌاض عبد الوهاب  16 178
             سٌف الدولة 

 مٌكانٌك وسٌر 0944889992258291 2ط األرضًجانب الخزان 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  29صفحة 
 

3 

179 17 
محمد رشدي عبدالرحمن 

 بٌرقدار
 هندسة مٌكانٌك

طفائٌة الحمدانٌة دوار اإل
 3ط 1برجٌة

093320921
8 

 مٌكانٌك وسٌر 5713636

               شارع النٌل  هندسة مٌكانٌك عصام الفتٌح 18 181
 مقابل جامع عائشة

094424627
7 

 مٌكانٌك وسٌر 2633226

                    الشهباء هندسة مٌكانٌك  عماد سٌلم 19 181
 جامع الرضوان 

093244579
4 

 مٌكانٌك وسٌر 2688698

 هندسة مٌكانٌك غٌاث األحمر  61 186
 المستودعات      األعظمٌة 

094470481
4 

 مٌكانٌك وسٌر 5723233

الشرقً بناٌات  األنصاري هندسة مٌكانٌك  غٌاث البزاعً 61 183
 A3اإلسكان 

093508191
5 

 مٌكانٌك وسٌر 

 اإلنتاجخلف سوق  هندسة مٌكانٌك  فهد حرٌري الرفاعً 66 184
095575074

0 
 مٌكانٌك وسٌر 2270441

 هندسة مٌكانٌك  ابريفجر محمد  63 185
          تجمٌل المشارقة 

 مٌكانٌك وسٌر 094424623 4الكاملً ط ءبنا



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  31صفحة 
 

9 

مٌردٌان شارع سكة القطار    محمد الحمٌدي 64 186
 4اٌدوان ط

096623168
1 

 مٌكانٌك وسٌر 2223879

 اإلنتاجخلف سوق  هندسة مٌكانٌك محمد سعٌد خطٌب 65 187
096724283

0 
 مٌكانٌك وسٌر 2259103

 أمام  الحمدانٌة الحً الثالث   محمد سمٌر خراط 66 188
 جامع الحسن

094466098
1 

 مٌكانٌك وسٌر 5725848

                     السبٌل  ثانوٌة عامة  محمد صالح دالل باشً 67 189

 شارع تشرٌن

093480002

7 2216276 
 مٌكانٌك وسٌر

        جمعٌة الزهراء   محمد فؤاد البٌطار 68 191

 2ط 183/2

094658325

1 
 مٌكانٌك وسٌر 5268282

 ءالحمدانٌة الحً الثالث بنا   الحسنمحمد محمد  69 191
31/4 

096535299
8 

 مٌكانٌك وسٌر 5714944

 هندسة مٌكانٌك محمد نائل رسالن 31 196
                   الجمٌلٌة 

 مٌكانٌك وسٌر 0992255992259357



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  31صفحة 
 

 1 فوق فستق حلب

عظمٌة جانب جامع ألا هندسة مٌكانٌك  محمود حمزة رز 31 193

 14 ءالحنان بنا

094440469
5 

 مٌكانٌك وسٌر 5724432

  هندسة مٌكانٌك شعشاعةابراهٌم محمود عزمً  36 194
بدر  أهلالفرقان جانب جامع 
 1بناٌة البٌان ط

093330966
2 

 مٌكانٌك وسٌر 2645793

          صالح الدٌن  هندسة مٌكانٌك  مصطفى بانة 33 195
 شارع بالل

094222600
3 

 مٌكانٌك وسٌر 

السرٌان الجدٌدة شارع  هندسة مٌكانٌك  بٌطار سلٌم نجٌب 34 196

 2شعبو ط ءنطاكً بناأ

093334324

9 
 مٌكانٌك وسٌر 2265211

حلب الجدٌدة الشهداء   هندسة مٌكانٌك الصباغخالد  وائل  35 197
 6/14س  ءبنا

094430333
1 

 مٌكانٌك وسٌر 5237029

                   الفرقان  هندسة مٌكانٌك  ٌمان طباخ 36 198
 جانب المشفى االستشاري

093352299
7 

 مٌكانٌك وسٌر 2217216

 ثانوٌة حمد بسام عكشأ 37 199
بناء     األولالحمدانٌة الحً 
 سٌر 0944728235711813 3ط 155



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  32صفحة 
 

1 

 هندسة مٌكانٌكٌة  أوبري أحمد عاطف بسام  38 611
شمالً           حلب الجدٌدة 

 فٌالت المهندسٌن

094457512
7 

 سٌر 5219083

 هندسة مٌكانٌك موصللً عبد الوهاب جمال  39 611
 ءبنا         الفرقان سٌرٌاتل 
 3ط اإلٌمان

093371402
9 

 سٌر 2687198

 ثانوٌة دٌاربكرلًجبرائٌل جوزٌف  41 616
               السلٌمانٌة 

 رعاٌة الشباب 

098811559
9 

 سٌر 4666999

بناء    الحمدانٌة الحً الرابع ثانوٌة رائف ٌونس 41 613
 1ط 74

094011500
 سٌر 2249757 0

             الحً العربً  ثانوٌة عسافعلً عباس  46 614
 الجامع جانب

094770765
 سٌر 6521588 5

 حً الحمدانٌة ثانوٌة عبدالرحمن ناصر  43 615
094441517

 سٌر  6

 ثانوٌة حسٌنً علً عدنان 44 616
                     المٌردٌان

 الشرطة  أمام

093227843
0 

 سٌر 2269899



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  33صفحة 
 

 ثانوٌة حرٌري  محمد فائز عرفان 45 617
سٌف الدولة شارع الدوحة 

 2المحبة ط ءبنا

094401565
8 

96881038
9 

 سٌر

618 46 
شٌخ محمد هدى  غسان 

                    المٌردٌان  هندسة مٌكانٌك الصنعة
 دوار الفندق البلدي

094449158
 سٌر 5263814 6

                 حً الفرقان إجازة فً الحقوق فٌصل الصغٌر بن أحمد  47 619
 زٌن بالس

094428024
 سٌر 2630408 3

                      حلب  إجازة فً الحقوق   محمد اإلبراهٌم  48 611
 القصر العدلً

094706142
 سٌر 5273303 0

             صالح الدٌن  ثانوٌة فٌاضمحمد العلوش بن  49 611
 جانب صٌدلٌة البراوعً 

095274507
5 

93276325
9 

 سٌر

         656الحمدانٌة  ثانوٌة محمد أدٌب الذكور 51 616
 18/1محضر 

093356788
 سٌر 5118298 8

               شارع النٌل ثانوٌة عامة  محمد بدر الدٌن العوٌس 51 613
 السوق المحلً

096225579
 سٌر 4665207 7

             شارع النٌل ثانوٌة آغاسلٌمان محمد صبحً ال 56 614
  األندلس

094466297
 سٌر 2662975 5



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  34صفحة 
 

615 53 
عبد الوهاب محمد عامر 

 موصللً
 ثانوٌة

                  المحافظة 
 4جانب جامع المتنبً ط

093278664
6 

 سٌر 2262655

 الفرقان بناٌة شبارق ثانوٌة حمدأمحمد عكش بن  54 616
094448300

5 
 سٌر 2637037

 ثانوٌة محمد غزوان جولد 55 617
بناء     األولالحمدانٌة الحً 
 3ط 155

093378786
3 

94040009
9 

 سٌر

 هندسة كهرباء  دملخًعبد السالم محمود رائد  56 618
مدرسة  أمامتجمٌل الفرقان 

  1محمود طٌفو ط

094437657
5 

 سٌر 26860989

 ثانوٌة حمدأناجح الكالس بن  57 619
            محطة بغداد 
 1مقابل الهرم ط

093361499
2 

 سٌر 2261194

 ثانوٌة نادر قمند بن عبدالحمٌد 58 661
                         حلب 

 حً السبٌل 

094727636
6 

 سٌر 5225571

 ثانوٌة عامة  هٌثم الشالش  59 661
                الحمدانٌة 
 الحً الثالث

094423913
5 

 سٌر 5710750



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  35صفحة 
 

         حلب الجدٌدة   فً الحقوق إجازة عبد الرحمن حمود سلطان 61 666
093373383

4 
 سٌر 5218448

 

 

 

 

 ة    ـيـة زراعــهندسخبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 الشٌخ طه هندسة زراعٌة علً بكور ناعورة 1 663
093763981

4 
4448393  

 هندسة زراعٌة صادق سعدعمار أ 6 664
     جمعٌة الجامعة 

 شارع األكاسٌا

099940528

0 
2633634  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  36صفحة 
 

 هندسة زراعٌة عمرمحمد قشرة 3 665
مقابل  حً األعظمٌة 

 مستودعات االستهالكٌة

094441776

3 
  

 إجازة فً العلوم الزراعٌة محمد نحاس 4 666
       حلب الجدٌدة 

 شارع جامع اإلٌمان
0944396756 5211427  

 

 خبــرة حســابيـة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال 

 إجازة فً االقتصاد  حمد جورٌةأ 1 667
شقة  3555 مشروع الحمدانٌة

 3ط 219بناء 

09882246

69 
 محاسبة   

 إجازة فً االقتصاد نامقٌوسف رزوق  6 668
            السرٌان القدٌمة 

 شارع الرها

09442296
7 

2265670 
و    علوم اقتصادٌة
  مصرفٌة

 إجازة فً االقتصاد  بابللًعمر  إٌمان 3 669
  الزهراء جمعٌة السفر 

 ط حدٌقة 167محضر 

09333590

59 
 محاسبة  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  37صفحة 
 

 تجمٌل الخالدٌة  تقانً للمحاسبة لالمعهد ا أمل الصبحة  4 631
09666311

38 
 محاسبة 2677093

 إجازة فً االقتصاد  الكنجعبد القادر بكري  5 631
                      الزهراء 

 جانب جامع الشامً

09336124

42 
 محاسب قانونً 5263669 

 معهد األعمال اإلدارٌة  حسام داالتً  6 636
                  دوار البولمان 
 بناء مخبر العقاد

09330304
89 

 محاسبة   

633 7 
محمد أبو السعود  خالد

 كٌالًال
 إجازة فً االقتصاد 

الجدٌدة جانب جامع حلب 
 4ط اإلٌمان ءالرحمة بنا

09449319
29 

 محاسب قانونً 5223577

 إجازة فً االقتصاد  دٌانا عرب 8 634
                  شارع النٌل  

 مفرق الفتاة الٌتٌمة

09436463
06 

 محاسبة 2680421

 الحقوقإجازة فً  بًعبد الوهاب زهٌر  9 635
  الزهراء جمعٌة السفر 

 ط حدٌقة 167محضر 

09335522
87 

 محاسبة  

 إجازة فً االقتصاد  سهام جوٌد  11 636
                مساكن هنانو 

 إدخار

09620620
71 

 محاسبة  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  38صفحة 
 

 السفٌرة  تلعرن إجازة فً االقتصاد  صبحً خلٌل جمعٌة  11 637
09338280

71 
 محاسبة 6830412

 إجازة فً االقتصاد  صفاء الدٌن أبو ردن 16 638
جادة             الشهباء الجدٌدة

 النورس

09889068
25 

 محاسبة 2636107

 إجازة فً االقتصاد  طاهر طاهر  13 639
                    الحمدانٌة 

 الحً الثالث

09593937

59 
 محاسبة 5723258

   عامر طباخ 14 641
الجابرٌة جانب فوال رضا 

 مشفى العسكري

09937089

80 
 محاسبة 4648118

االقتصادإجازة فً   خطٌبأحمد عبد الرحمن  15 641  
                    الحمدانٌة 

 الحً الثالث

09447653

51 
 محاسبة 5733525

  االقتصادإجازة فً  عجٌن محمد  عبد اللطٌف  16 646
            أمام صالة معاوٌة

 بناء الشرق األوسط

09332441

64 
 محاسب قانونً  2212499

643 17 
 عبد الرحمن  عبداللطٌف

 دهان
االقتصادإجازة فً    

                     شارع النٌل 
 مدرسة العلم العربً  أمام

09465001
49 

 محاسب قانونً   2642328



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  39صفحة 
 

االقتصادإجازة فً   رشوانً  عمر عدنان 18 644  
     مارتٌنً جانب الروضة

 هدى كردي ءبنا

09445447

22 
 محاسب قانونً  2263244

االقتصادإجازة فً  غادريمحمد فٌظو عزام  19 645  
االكاسا شارع  الشهباء الجدٌدة

 رضًأط  45/1بناء 

09400001

40 
 محاسبة 2683331

 شارع تشرٌن السبٌل  إجازة فً االقتصاد  عالء عطعط  61 646
09665629

09 
 محاسبة 2661971

647 61 
الحاج  محمد كامل عمار

 عمر
 إجازة فً االقتصاد 

               حلب الجدٌدة 
 غرب جامع اإلٌمان

09336293
68 

 محاسبة 5223358

 إجازة فً االقتصاد  سوٌدمحمد عمار  66 648
   تجمٌل حلب العلمً       

 جانب فندق زٌن بلس

09442968

25 
 محاسب قانونً   5239833

 إجازة فً االقتصاد  عـهـد العجٌـلـً  63 649
             جمعٌة الزهراء

 جانب جامع الشامً 

09561816

97 
 محاسبة 5263161

 هندسة كهربائٌة محمد علًأنور غادة  64 651
                     الحمٌدٌة 

 3شارع شٌماء ط

09332085

09 
 محاسبة 4602210



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  41صفحة 
 

 إجازة فً االقتصاد  غصون شعبان جوهر 65 651
             حلب الجدٌدة 

 جنوبً  جمعٌة الشرطة

09995735

86 
 محاسبة  

 االقتصادإجازة فً  عبسمحمد شرٌف فاطمة  66 656
    غارٌتأو شارعالعزٌزٌة 

 األحدعبد  بناء

09686060

41 
 محاسبة  

 االقتصادإجازة فً  فضل هللا جمٌل عقاد 67 653
                 حً السبٌل 

 موقف روضة النٌل

09669527

26 
 محاسبة 2664429

   فهد العساف 68 654
                شارع تشرٌن 

 مقابل روضة تشرٌن

09558759

04 
 محاسبة 

 المعهد التجاري لمى عبده  69 655
سٌف الدولة أمام باب الحدٌقة 

 الجنوبً 

09336230

42 
 محاسبة 

 إجازة فً االقتصاد  مجد الدٌن منٌر 31 656
             الحمدانٌة 

 مشروع الرواد

09476779
30 

 محاسبة 2633226

مدراتً محمد نسأمحمد  31 657 االقتصادإجازة فً     
           شارع الجامعة 

 2الفرقان ط ءبنا

09338897
54 

 محاسب قانونً  2231886



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  41صفحة 
 

  االقتصادإجازة فً  محمد سعد حاووط  36 658
                بستان الزهرة 

 أمام مدرسة خدٌجة الكبرى

09327932
27 

 محاسبة 2216856

   عطعطناصر محمد  33 659
حً            حلب الجدٌدة 

 16الشهداء بناء 

09442936
48 

 محاسبة 

 األولالحمدانٌة الحً  االقتصادإجازة فً  حمد بسامأمحمد عكش بن  34 661
09939911

64 
 محاسبة 5711813

661 35 
 محمد أسعد  محمد غٌاث

 طرابٌشً
االقتصادإجازة فً    

  كرمٌة جادة الباسل األ
 2الحموي طبناء

09332510
11 

 محاسب قانونً  5728584

666 36 
محمد سامً محمد منذر 

 علمدار
االقتصادإجازة فً    

المحافظة خلف سوق 
 5السٌد ط ءبنا اإلنتاج

09444493
44 

 محاسب قانونً  2256416

 دكتوراه فً االقتصاد ممدوح هاشم حفنً 37 663
       حلب الجدٌدة 

 1ط 155محضر 

09444285
25 

 محاسب قانونً  5230551

 إجازة فً االقتصاد  ناقور صبحً  مٌسون 38 664
         سٌف الدولة 

  األرضًالخزان 

09414011
33 

 محاسب قانونً   

 محاسبة    09477726             سٌف الدولة  معهد االقتصاد والتجارة هنادي جدوع  39 665



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  42صفحة 
 

 35 شارع زٌنو

 

 

 خبــرة مســاحة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن العلميةالشهادة  االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

      جامع  أمامشارع النٌل  معهد متوسط أحمد هاشم كلزٌة  1 666
 عمار بن ٌاسر 

094420454
 مساحة 2640908 0

                        اإلذاعة    طالل جمعة علٌان 6 667
 بعلبك  ءبنا

098806361
 مساحة   6

جمعٌة         السرٌان الجدٌدة  المساحة ةمدرس عبد هللا حسٌن العبد هللا  3 668
 الزراعة السكنٌة

094497532
 مساحة 227691 2

                شارع المارتٌنً  المساحة ةمدرس فاضل عمر أبوردن 4 669
 حجار ءبنا

096631697
 مساحة 2286220 9

جمعٌة        السرٌان الجدٌدة   هندسة طبوغرافٌة محمد أنور ماٌل 5 671
 الزراعة

094551342
 مساحة 2214119 0



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  43صفحة 
 

671 6 
محمد نذٌر عبد الوهاب 

           السرٌان الجدٌدة  مدرسة المساحة كوٌفاتٌة 
 شارع الملك العادل 

094467455
 مساحة 267015 0

 مدرسة المساحة مصطفى طه الغباش  7 676
                     الحمدانٌة 

 3555دوار 

093364198
9 

 مساحة  

   نزار الشناعة  8 673
                  تلفون هوائً 

 نخلة  ءبنا

094436644
8 

 مساحة 4460895

 مدرسة المساحة عٌسىعٌسى  محمد 9 674
            السرٌان الجدٌدة
     شارع الزهور

 مساحة

             حلب الجدٌدة  معهد هندسً رشٌد خلوف 11 675
 جنوبً شارع الرفاعً

094476856
8 

 مساحة 5217406

                    نصاري األ مدرسة المساحة عبد المنعم فالح  11 676
 شرقً مدرسة األنصاري

094445828
8   

 مساحة

                 حلب الجدٌدة  مدرسة المساحة عبد المنعم غزال 16 677
 حً الشهداء

095555230
1   

 مساحة

 طه بركات  13 678
  

                   األشرفٌة 
 الدوار الثانً

094728451
4   

 مساحة



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  44صفحة 
 

 

 سياحية  خبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 كلٌة اآلداب إدلبً   أنطوانجورج  1 679
             العزٌزٌة 

 شارع جبرائٌل دالل 

093333389
3 

094916382
5 

   

   محمد شٌخ القصابٌن  6 681
        حلب الفرقان 

 س فندق زٌن بل

095530005
7 

2633226  

 

 

 

 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  45صفحة 
 

 كيميائية وحرائق   خبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

   بسام الناصر  1 681
     الشهباء الجدٌد 
 شارع األكاسٌا 

093279272
6 

2671104  
2670024  

   محمد ٌاسٌن طراب  6 686
            شارع النٌل 
 حً األندلس 

094436114
6 

2630815  

 إجازة فً العلوم محمد بشار دادٌخً  3 683
الشهباء الجدٌدة جمعٌة 

 الدفاع 

094443365
5 

   

 إجازة فً العلوم محمد شمس الدٌن زمار 4 684
     الشهباء الجدٌدة
 شارع الورود

093338282
5 

2675249  

 

 

     تجارية خبــرة 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  46صفحة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 ثانوٌة عامة حامد ٌوسف صباغ 1 685
المشفى  خلف حً األندلس

 بناء سراج الدٌن 

094455335

5 

2676382  

2676632 
  

   عبد القادر سمان  6 686
          حلب السبٌل

 شارع فٌصل 

093364297

7 
2239922   

 نضال عبد الجواد نحالوي  3 687
شهادة اختصاص فً 

 المراقبة الفنٌة 

حً         حلب الجدٌدة 

 الشهداء 

094437730

3 
5221181   

 

    فكريةملكية خبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 الحمدانٌة الحً الثالث  كلٌة الهندسة عصام عز الدٌن نور الدٌن  1 688
094471440

0 
5716097  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  47صفحة 
 

 

      إشارة صم وبكم خبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 معهد متوسط حمد أدٌب الخطٌب ا منور 1 689
بناء    الحمدانٌة الحً األول

 1ط 26
098879398

7 
5710902  

 الدوحة سٌف الدولة ابتدائٌة محمد رضوان رجب باشا 6 691
094927796

8 
   

 

      آثـــــار  خبــرة

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

   خلف مشفى الرازي ماجستٌر علم اآلثار  رهف حموي  1 691
    0959116146 بناء خطٌب

    0997122132بستان القصر جانب صٌدلٌة  إجازة فً اآلثار فراس الحاج علً 6 696



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  48صفحة 
 

 بناء فرا  الثناء 

السرٌان الجدٌدة حارة  إجازة فً اآلثار محمد نور حباق 3 693
    0994098350 بناء عرب  البٌان

                المٌدان إجازة فً اآلثار نوروز طوبال حمو 4 694
    0944044090 جانب جامع شبارق 

        بستان القصر  إجازة فً اآلثار زكٌة عبد الحً  5 695
    0956095110 شارع الفحم

 

 خبــرة حصر إرث  

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 ثانوٌة فنٌة سعد عارف عارفأ 1 696
مفرق        االشرفٌة  حلب

 مكتبة السنافر
09444562

40 
  إرث 2345051

 أحمد حرح 6 697
 ثانوٌة عامة

               الجمٌلٌة 
 جامع الصدٌق

09442993
29   

 إرث

 ًمعهد هندس منة عدنان كعكةآ 3 698
مفرق         حلب االشرفٌة

 مكتبة السنافر
09552895

47 
 إرث 2337006



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  49صفحة 
 

 بشرى أغٌورلً 4 699
 محامٌة فرع حلب  إجازة فً الحقوق

09663071
79   

 إرث

 معهد األعمال التجارٌة جهان محً الدٌن شٌخ سلٌم  5 311
الحمدانٌة الحً الرابع شارع 

 الصاالت مقابل صٌدلٌة حور

09648206

05 
 إرث 5721698

 عامة ثانوٌة حسام الفرج عمر بابلً  6 311
 أمامحلب خلف جامع الرحمن 

 صٌدلٌة باسم بناء شبارق 

09444731

67 
 إرث 2287056

 ثانوٌة عامة حسان حمدو الموسى 7 316
حلب الحمدانٌة مشروع 

 1ط 35شقة بناٌة 3555

09447906
97 

 إرث 5112317

           طرٌق الباب  كلٌة الشرٌعة حسن بكري 8 313
 جامع نور الٌقٌنً

09414243
74   

 إرث

 ثانوٌة عامة خالد عبدهللا الفجر 9 314
حلب الجدٌدة شمالً خلف 

 البرٌد

09335304

25 
 إرث  

 التلل عبارة النحاس إجازة فً الحقوق خلدون الخلٌل  11 315
09323010

42 
 إرث 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  51صفحة 
 

 ثانوٌة عامة ربى محمد اسماعٌل صوان 11 316
             الحمدانٌة

 شقة  3555 مشروع

09415065
99 

 إرث 5111144

 ثانوٌة عامة مطٌع مكتبًمحمد روعه  16 317
خلف باب السبٌل بناء باقٌة 

 1ط

09490414
25 

 إرث 2641906

 إجازة فً الحقوق رٌم عبد القادر حنٌفة 13 318
          انحلب الفرق

 جانب مشفى حلب هنانو 

09556555
69 

 إرث  2687302

 ثانوٌة عامة رٌما عادل جمال 14 319
سلٌمان الحلبً مساكن حلب 

 3ط47الشعبة بناء 

09889153
54096229

6007 
 إرث 4600870

 ثانوٌة عامة سعده محمد طاهر 15 311
جانب  األرضٌةدوار الكرة  

 ءالتخصصً بنا األطفالمشفى 
 مشلح

09558694
85 

 إرث  

311 16 
عبد الجبار محمد مروان 

 بركات
 إجازة فً الحقوق

حلب شارع النٌل مقابل مشفى 
  4بابلً طء القلعة جً بنا

09535807
83 

2268068
2 

 إرث

 جبرٌن كلٌة أصول الدٌن عبد الحمٌد عبد القادر  17 316
09888768

46 
 إرث 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  51صفحة 
 

 ثانوٌة عامة ندشًحمد الدأعبٌر  18 313
          حلب المشارقة 
 3شارع المختار ط

09440549
02 

 إرث 2251620

 ثانوٌة عامة علً حسٌن الشالش 19 314
الحمدانٌة رواد السٌاحة 

 4ط 21محضر 

09334283
30 

 إرث 5110110

 حلب الفٌض ثانوٌة عامة غادة عبد الغنً جمرك 61 315
09442519

47 
 إرث  

 إجازة فً الحقوق فادٌة محمد حنٌف قلٌج 61 316
حلب السرٌان القدٌمة 

 جانب المطاحن
09668128

64 
 إرث  

 الحقوقإجازة فً  لبنى محمد سعٌد صقال 66 317
كلٌة      حلب سٌف الدولة 

 العلوم
09888443

35 
 إرث  

            سٌف الدولة  إجازة فً الحقوق محمد رشاد قشقش  63 318
 بناء األهرام

09586106
90 

 إرث 2242133

 ثانوٌة عامة محمد شفٌق ملٌس 64 319
 األكتع ءتجمٌل المشارقة بنا

 جانب صٌدلٌة اللبابٌدي  4ط

09561386
97 

 إرث 2272024



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  52صفحة 
 

 سٌف الدولة االقتصادإجازة فً  محمد علً جومانً 65 361
09446293

37 
 إرث 

 إجازة فً الحقوق محمد محمد جمٌل جوده 66 361
              طلعة الهندسة 

 الباب الخلفً لجامع الفتح

09449340
84 

 إرث 2231119

 ثانوٌة عامة محمد محمود حسٌن علوش 67 366
جامع  حً النٌرب جنوبً

 فاطمة الزهراء
09321808

46 
 إرث 

 معهد هندسً محمد مصطفى حلو 68 363
حلب الخالدٌة شارع الدوحة 

 2مفرق بالور الدوحة ط

09339792
15 

 إرث 2639815

       غرب الزهراء  إجازة فً الحقوق محمد نٌنو 69 364
 جمعٌة العهد

09443180
 إرث 2633898 80

 ثانوٌة عامة محمد ٌوسف ابراهٌم 31 365
 3555حلب الحمدانٌة مشروع 

 1ط 152 ءشقة بنا
09334077

81 
 إرث 5114776

 ثانوٌة عامة مرفت عدنان كعكة 31 366
 بناءحلب تجمٌل المشارقة 

لطفٌة موتع فوق شركة البتول 
 3الغذائٌة ط

09927031
04 

 إرث 

 ثانوٌة عامة نسرٌن عبد الفتاح بطل 36 367
مقابل الشٌخ طه جانب الجامع 

 إرث094450754444663 4سالم ومهنا ط ءالحدٌقة بنا



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  53صفحة 
 

47 3 

 ثانوٌة عامة غنوم نضال عبد الستار 33 368
حلب الجدٌدة جنوبً جانب 

 جامع النور بناء القدس 

09558383
71 

 إرث 5232945

 ثانوٌة عامة هناء الحزوري 34 369
جمعٌة القصر  -الزهراء 

 العدلً

09324411
82 

 إرث 

 حلب جمعٌة الزهراء  ٌوسف مصطفى المصطفى 35 331
09337995

11 
 إرث 

 

 

 

      خبــرة جمركية 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  54صفحة 
 

 حسن عبدالحمٌد باٌرقدار 1 331
  

 أمام    السرٌان القدٌمة 
 الجمارك

0944374441 2234200 
  

 ثانوٌة عامة عزام عبد الرزاق جوهر 6 336
       الملعب البلدي 

 جانب فرن االتحاد
0944440130 2253509 

  

 ثانوٌة عامة محمد وفا محمود هٌب 3 333
 أمام    السرٌان القدٌمة 
 الجمارك

0962904708 2239026 
  

 محمد ٌاسر جلٌالتً 4 334
  

 أمام      السرٌان القدٌمة
 الجمارك

0944537156   
  

 

 تكتاب ــطبيق واســتخبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 تطبٌق واستكتاب   0932579266   ثانوٌة   ىأحمد رمضان العٌس 1 335

السرٌان القدٌمة بناء الدكتورة  ثانوٌة  أحمد طاهر النجار  6 336
 تطبٌق واستكتاب   0965630140 نائلة نحاس



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  55صفحة 
 

            السرٌان القدٌمة  ثانوٌة  أدهم غازي األشقر  3 337
 شارع الكنٌسة

0933985387   
 تطبٌق واستكتاب   0993348248

حلب الجدٌدة جنوبً بناٌة  ثانوٌة  أسعد محمد سمٌر سلطان 4 338
 صادق رجب

0954600310   
 تطبٌق واستكتاب   0933268762

 تطبٌق واستكتاب 2214031 0947053562 السرٌان القدٌمة ثانوٌة عامة  أٌمن طاهر النجار  5 339

                     األشرفٌة  ثانوٌة  بسٌم شرٌف معروف 6 341
 جانب فرن كعكة

0951981771  
 تطبٌق واستكتاب   0988238219

جانب بنك سورٌة  السلٌمانٌة إجازة فً الحقوق بشار الرشٌد 7 341
 تطبٌق واستكتاب   0944210658 والمهجر

                  األشرفٌة  ثانوٌة صناعٌة حسن الخضور  8 346
 تطبٌق واستكتاب   0936106280 صٌدلٌة الكندي

     حلب السرٌان الجدٌدة ثانوٌة  حسن حسٌن رشو 9 343
 تطبٌق واستكتاب   0947053562 شارع البٌلسان

                    األشرفٌة  ثانوٌة عامة حسن شحٌته  11 344
 تطبٌق واستكتاب   0945558282 الدوار األول

                       الجمٌلٌة ثانوٌة عامة  حمزة أبو عمشة  11 345
 شارع البحتري

0948515 
 تطبٌق واستكتاب   899

 تطبٌق واستكتاب 2224498 0944224498 حلب السرٌان القدٌمة إجازة فً الحقوق سامر عبد الكرٌم األحمد 16 346



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  56صفحة 
 

              السرٌان القدٌمة ثانوٌة عامة  شادي خدام 13 347
 تطبٌق واستكتاب   0992084087 فوق بقالٌة نعٌم 

جمعٌة                   الحمدانٌة إجازة فً الحقوق  حمد العبود ر أعبد الجبا 14 348
 تطبٌق واستكتاب 5120388 0944553467 تشرٌن

349 15 
حسٌن بن عبد هللا العبد هللا 
مٌسلون أمام باب الحدٌقة  ثانوٌة  العلً  

 تطبٌق واستكتاب 4618868 0951325811 الرئٌسً

                   األشرفٌة   ثانوٌة عامة  عثمان منان 16 351
 تطبٌق واستكتاب 2345606 0994363299 مشفى الرحمة 

                    األشرفٌة  ثانوٌة  عالء أحمد المحمود  17 351
 جانب فرن كعكة

0931492982  
 تطبٌق واستكتاب   0955218345

 ثانوٌة عامة ماهر سلٌمان 18 356
                   األشرفٌة 

 الدوار األول
 واستكتاب تطبٌق   0993341608

353 19 
محمد جمٌل محمد فائز 

 مالح
                              شارع النٌل ثانوٌة 

 أمام حدٌقة األندلسس حً األندل
 تطبٌق واستكتاب 2675192 0944488856

 ثانوٌة عامة  محمد خالد جعرور 61 354
                    األعظمٌة  

 شارع جامع النٌابة
 تطبٌق واستكتاب   0966836696

355 61 
محمد نجدت محمد صائب 

 تطبٌق واستكتاب 2638116 0947400804 الفرقان دوار الصخرة ثانوٌة  حمٌدانً



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  57صفحة 
 

 تطبٌق واستكتاب 5118107 0944455188 3555الحمدانٌة مشروع  ثانوٌة  محمد علً دنو  66 356

 ثانوٌة عامة  مصطفى العمر  63 357
             كرم القاطرجً

 مدرسة عربستان 
 تطبٌق واستكتاب   0994141312

 تطبٌق واستكتاب   0933259686 3555الحمدانٌة مشروع  ثانوٌة  نزار محمد خطٌب الحطاب 64 358

 ثانوٌة عامة هٌثم الجابر  65 359
                      األشرفٌة 

 ةشارع األلبس
 تطبٌق واستكتاب   0937212214

 تطبٌق واستكتاب   0949700469 الحمدانٌة الحً األول ثانوٌة  النجار ىسٌهٌثم ع 66 361

 

 صيــاغـة     خبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمية االسم الثالثي
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضي جوال

 حرفٌة بٌٌر عبود 1 361
جانب   السرٌان القدٌمة 

  0933202362258823 جورجمصور ال



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين    6118/ 11/ 66صدر بتاريخ :  

 حلب  عدلية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 58من  58صفحة 
 

7 

 

 م 2118/ 11/ 26دمشق فً    

 

وزٌــر         رئٌس مكتب الخبـرات القضائٌـة                                                                                                    
 العــدل
القاضــً    نائب رئٌس محكمة النقض                                                                                                               

 المستشار
هشام محمد أحمـد فرواتـً                                                                                                                             

 ممدوح الشعار                                    


