
 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  1صفحة 
 

 خبــرة طـبٌــة

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 طبٌب محمد رٌاض هاشم خربٌط 1 1
          األهرامقرب سٌنما    الكاملٌة

 فوق مطعم نابولً
 نسائٌة 900114 9499944990

 طبٌب علً حسن السكٌف 4 4
ضاهر شارع المغرب  شٌخ

العربً جانب جامع عمر بن 

 الخطاب 

 شرعً 412419 9499899899

 طبٌب معروف ٌوسف صبح 9 9
جانب    العسكرٌةمقابل الشرطة

 المحافظة الجدٌدةمبنى 
 عظمٌة 414951 9499929458

 طبٌب عائدة شرٌف زٌدان 9 9
      ضاهر الشٌخ –الالذقٌة 

 نزلة جامع العجان
9441424501 028420  

 طبٌب هٌفاء ٌونس عبود 8 8
   مشروع الزٌن  –الالذقٌة 

 قرب مكتبة الشحرور
9494542584 989444  

 طبٌب فوٌته علً محمد 2 2
المشروع السابع  –الالذقٌة 

 مفرق حوا –االدخار 
 جراحة عامة 411949 9499299259

 طبٌب غادة عبد الكرٌم حسن 0 0
المشروع السابع   –الالذقٌة 

 مقابل مدرسة أنٌس عباس
 طب أسنان 991029 9488594299

 طبٌب وائٌل حافظ تجور 5 5
جانب   ساحة حلوم  –الالذقٌة 

 صٌدلٌة عائدة فهد
 عصبٌة 494419 9499491484



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  4صفحة 
 

 طبٌب ندى عبد الكرٌم حسن 4 4
المؤسسة بناء  المشروع التاسع 

العسكرٌة قرب االجتماعٌة 
 روضة السندباد

 تخدٌر 880444 9499804081

 طبٌب محمد سلٌمان بٌشانً 19 19
   آذار  5شارع  –الالذقٌة 

 مقابل حلوٌات أبو اللبن
9494828448 958440  

 طبٌب نبٌل شعبان حٌدر 11 11
 الرمل الشمالً مشروع ب 

قرب مفرق مدرسة صقر 

 قرٌش

 غدد صم 914909 9422459284

 طبٌب أحمد محمود صبٌحة 14 14
مقابل               الالذقٌة بوقا 

 مدرسة الزراعة
 جراحة 418898 9499298909

 طبٌب نظٌر رشٌد بركات 19 19
مقابل المالٌة  –الالذقٌة 

 معروف من المختار
 جراحة 415419 9499994941

 طبٌب باسم سلٌم صالح 19 19
 دوار الزراعة  –الالذقٌة 

 معروف من المختار
 عظمٌة 994999 9499884188

 طبٌب حسٌن أحمد مخلوف 18 18
         جبلة   –الالذقٌة 

 الكراج القدٌم
 شرعً 599988 9499812200

 طبٌب طالل ٌحٌى حلٌبٌة 12 12
  المشروع السابع  –الالذقٌة 

 قرب مدرسة جعفر الصادق
 عظمٌة 991980 9499019999

 طبٌب منال عبد هللا جدع 10 10
نزلة البنك  آذار 5شارع 

 مقابل الكنٌسة 1التجاري فرع 
 شرعً 989914 9499980022

 طبٌب غٌداء أحمد مقدٌد 15 15
الالذقٌة                      

 مشروع البعث
 بٌطري 914849 9494549858

 طبٌب مً كامل الحداد 14 14
       ضاهر الالذقٌة الشٌخ

 فوق مركز سٌرٌتل سابقا
 مخبري 984494 9499948049



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  9صفحة 
 

 

 
 
 
 
 

 خــبـــرة هـنـدســة  معلوماتٌــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 المالحظات

 أرضً جوال

 تكنلوجٌا معلومات جبور شادي أنور 1 49
 9الشواف ط حً الكاملٌة بناء

 خلف نقابة المهندسٌن

949988992

9 
929505  

 معهد تقنٌات حاسوب القادر بالوش محمد عبد 4 41
        شارع المغرب العربً 

 0بناء الكاردٌنٌا ط

949490144

9 
499880  

 
 
 
 
 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  9صفحة 
 

 خبــرة هـنـدســة مـدنٌــة و عقـارٌـــة

الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 المالحظات

 أرضً جوال

 هندسة مدنٌة عدنان أحمد عبٌدو 1 44
     مشروع الزٌن  –الالذقٌة 

 قرب محل كارٌزما

949998142
9 

 عقارٌة 988149

 هندسة مدنٌة وفٌق سلمان جدٌد 4 49
المشروع السابع       –الالذقٌة 

 سكن االدخار 

949450491
9 

 عقارٌة 889882

 هندسة مدنٌة زكً حبٌب خٌر بك 9 49
شارع الثورة        –الالذقٌة 

 مقابل مؤسسة المٌاه

949490854
4 

 عقارٌة 919814

 هندسة مدنٌة نبٌه توفٌق حداد 9 48
                          الالذقٌة 

 شارع المتنبً 

949949025
5 

 تقٌٌم عقاري 925599

 هندسة مدنٌة حسن أحمد شفٌق حجارٌن 8 42
                          الالذقٌة 

 شارع أنطاكٌة 

949989859
9 

 تقٌٌم عقاري 410014

 هندسة مدنٌة فادي محمد أسمر 2 40
          الطابٌات -الالذقٌة 

 خلف التموٌن الجدٌدة

949944490
0 

 عقارٌة 989450

 هندسة مدنٌة منذر جابر غانم 0 45
قرب        مفرق بسنادا –الالذقٌة 

 السمان أبو جابر

949905852

2 
 عقاري تقٌٌم 995549



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  8صفحة 
 

 هندسة مدنٌة فردوس أحمد قنجراوي 5 44
          مشروع ب –الالذقٌة 

 جانب فضائٌات فراس  

949402208
8 

 عقارٌة 915809

 هندسة مدنٌة عبد الرحمن أحمد زٌدان 4 99
      شارع القوتلً   –الالذقٌة 

 الجانودي  اء بن

949490804

9 
 عقارٌة 499899

 مدنٌةهندسة  محمد عزٌز منى 19 91
مشروع الزٌن قرب  –الالذقٌة 

 مدرسة الشهٌد رفٌق اسكاف

949999501

4 
 عقارٌة 981829

 هندسة مدنٌة قصً علً سلٌمان  11 94
                العمارة   –  جبلة

 جانب جامع اإلمام الحسٌن

949909959

2 
 عقارٌة 599099

 هندسة مدنٌة سامً برهان حورٌة 14 99
قرب     مشروع القلعة  –الالذقٌة 

 مؤسسة اإلسكان

949920929

5 
 عقارٌة 499549

 هندسة مدنٌة محمد حبٌب حسن 19 99
                    الالذقٌة 

 القرداحة  مقدمٌن

949995444

5 
 عقارٌة 594490

 هندسة مدنٌة وفاء عطا البودي 19 98
كنجو مقابل بناء  حً الفاروس

 مدرسة الشهٌد فارس صبٌح

944400094

2 
 عقارٌة 949114

 هندسة مدنٌة وهٌب علً فٌاض  18 92
ضاحٌة الباسل  مقابل  –الالذقٌة 

 سادكوب
 عقارٌة 944909958882194



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  2صفحة 
 

1 

 هندسة مدنٌة  أسامة ٌونس عٌسى 12 90
      دوار الزراعة  –الالذقٌة 

 فوق صٌدلٌة سامً هارون

949421154

9 
 عقارٌة 999482

 هندسة مدنٌة دٌبمازن ابراهٌم  10 95
ضاحٌة تشرٌن  محاضر الضباط  

 قرب صٌدلٌة غزل صبٌح

949992849

4 
 عقارٌة 948541

 هندسة مدنٌة فاطر علً مٌا 15 94
قرب مدرسة حً األسد دمسرخو 

الفارابً  الشهٌد فراس الدالً
 االبتدائٌة

949449949
1 

 عقارٌة 915445

 هندسة مدنٌة سمٌر ابراهٌم خدام 14 99
جانب صٌدلٌة   سقوبٌن –الالذقٌة 

 نسرٌن عبد هللا

949900994

5 
 عقارٌة 990119

 هندسة مدنٌة مضر ٌوسف معروف 49 91
شارع الجمهورٌة    –الالذقٌة 

 جانب كازٌة بغداد

942922244

5 
 عقارٌة 999444

 هندسة مدنٌة كمال ابراهٌم عبدو 41 94
 ضاحٌة تشرٌن   –الالذقٌة 

 84محضر 

949988119

2 
 عقارٌة 911951

 هندسة مدنٌة فؤاد مصطفى بزي 44 99
  مشروع الصلٌبة  –الالذقٌة 

 جانب مشفى الصوفً

948909049

0 
 عقارٌة 904449



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  0صفحة 
 

 هندسة مدنٌة رامً عارف حلوم 49 99
            سقوبٌن  – الالذقٌة 

 مقابل كازٌة النصر 

949494440

4 
 عقارٌة 281911

 هندسة مدنٌة ٌعقوب عزٌز ابراهٌم 49 98
     شارع القدس   –الالذقٌة 

 مقابل الدٌك الفرنسً 

949999292

9 
 عقارٌة 929195

 هندسة مدنٌة رندا الٌاس صعب 48 92
      آذار  5شارع  –الالذقٌة 

 مقابل المصالح العقارٌة 

949990059

9 
 عقارٌة 982511

 هندسة مدنٌة سامر كامل محمد 42 90
شارع بدوي  -مشروع الزٌن 

 مكتبة شحرورالجبل قرب 

949941999

0 
 عقارٌة 949280

قرب           الطابٌات -الالذقٌة   هندسة مدنٌة غادة محمد أدهم شٌخ خمٌس 40 95
 خزان المٌاه

944102895
2 

 عقارٌة 928554

 هندسة مدنٌة عهد خازم جعبري 45 94
شارع الجمهورٌة   –الالذقٌة 

 قرب كازٌة حٌدرة للمحروقات

945595519

5 
 عقارٌة 985195

 هندسة مدنٌة أسامة علً علً دٌب 44 89
ضاحٌة تشرٌن   –الالذقٌة 

 قرب مشفى العثمان 25محضر 

949999044

4 
 عقارٌة 994915

 هندسة مدنٌة رامً الٌاس نصٌر  99 81
شارع     الزراعة  –الالذقٌة 

 قرب فروج كركشبرهان علٌا
 عقارٌة 949929424948994



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  5صفحة 
 

4 

 هندسة مدنٌة وجٌهه أحمد اسطه 91 84
مشروع األوقاف  خلف  –الالذقٌة 

 اتحاد الكتاب العرب

944085999

9 
 عقارٌة 990892

 هندسة مدنٌة عصام حسن الٌقة 94 89
             بكسا   –الالذقٌة 

 الحارة الشرقٌة

949990590

8 
 عقارٌة 890942

 هندسة مدنٌة  أحمد محمد الخٌر 99 89
جادة  حً الزراعة –الالذقٌة 

 الٌنبوع مقابل مكتب السوسنة

944982992

0 
 عقارٌة 999990

 هندسة مدنٌة بسام ندٌم محمد 99 88
     المشروع األول  –الالذقٌة 

 شارع اللفاح

949959920

5 
 عقارٌة 948891

 هندسة مدنٌة نبٌل ندٌم شرٌقً 98 82
     مشروع شرٌتح –الالذقٌة 

 جانب نادي الزٌن الرٌاضً

949491951

9 
 عقارٌة 949999

 هندسة مدنٌة سمٌر حافظ حسون 92 80
جانب فندق  شارع الجمهورٌة 

 هارون مكتب الفجر للسٌارات

949940549
0 

 تقٌٌم عقاري 912258

 هندسة مدنٌة زٌاد ابراهٌم نصٌر 90 85
      مشروع ٌاسٌن   –الالذقٌة 

 قرب سوبر ماركت مورو

949459189

9 
 عقارٌة 942890



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  4صفحة 
 

 هندسة مدنٌة بنٌاتمنى فائز  95 84
دوار هارون          –الالذقٌة 

 جانب بن العلبً 

949999452

2 
 عقارٌة 994429

 هندسة مدنٌة عبٌر علً خضر  94 29
                              الالذقٌة 

 مشروع الرٌجً

949980508

9 
 عقارٌة 949454

 هندسة مدنٌة ممتاز سعٌد الخطٌب 99 21
شارع أنطاكٌة                    

 مقابل صٌدلٌة شروق عبود

949948958

4 
 عقارٌة 985102

 هندسة مدنٌة عنان أحمد شبانً  91 24
                           الالذقٌة 

 كرسانا 

949991214

5 
 تقٌٌم عقاري 054429

 هندسة مدنٌة نمٌر علً عبد هللا  94 29
مقابل   ضاحٌة تشرٌن –الالذقٌة 

 مخزن الدار 

949449449

9 
 عقارٌة 999042

 هندسة مدنٌة شادٌة محمد سعٌد كوردي 99 29
خلف        حً السجن  –الالذقٌة 

 مشفى الندى

949444899

4 
 عقارٌة 984119

 هندسة مدنٌة عادل أحمد عثمان 99 28
  مشروع الزراعة   –الالذقٌة 

 قرب بن مودكا

949921914

1 
 عقارٌة 949999



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  19صفحة 
 

 هندسة مدنٌة هٌثم أحمد بٌشانً 98 22
قرب  الرمل الشمالً  –الالذقٌة 

 صالة األسد لأللعاب الرٌاضٌة 

948828211

1 
 عقارٌة 945544

 هندسة مدنٌة سوسن محمد حسن 92 20
 جبلة كورنٌش البحر  –الالذقٌة 

 99المجموعة الثالثة  منزل رقم 

948899949

2 
 عقارٌة 598401

 هندسة مدنٌة بلدٌةعدنان صادق  90 25
قرب مشفى العثمان   الزقزقانٌة

جانب الخطاط عجٌب مكتب 

 أبو أمٌر بناء مصعب العقاري 

944488915

4 
 عقارٌة 999598

 هندسة مدنٌة غازي سلٌم جبٌلً 95 24
حً المنتزه صٌدلٌة آمال زرٌقة  

 جانب روضة المناهل الخاصة

949459999

8 
 عقارٌة 999011

 هندسة مدنٌة جمٌل فارسعبد القادر  94 09
مستودعات المرفأ   -الالذقٌة  

 مقابل محطة تعقٌم الالذقٌة

948809429

4 
 عقارٌة 989494

 هندسة مدنٌة بسام أحمد شرٌبة 89 01
جانب  الرمل الشمالً –الالذقٌة 

 مدرسة طالل ٌاسٌن

949982595

2 
 عقارٌة 910999

 هندسة مدنٌة نسرٌن محمد جمٌل زوٌكلً 81 04
                               الالذقٌة 
 الصلٌبة

942259209
994495291

89 

 عقارٌة 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
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 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  11صفحة 
 

 هندسة مدنٌة علً نوفل قٌراطة 84 09
      شارع الثورة   –الالذقٌة 

 مفرق المزار

949899149

4 
 تقٌٌم عقاري 914590

 هندسة مدنٌة مها رزق هللا دونا  89 09
  سكاف بناء -المشروع الثانً 

 قرب جامع الروضة

944492592

5 
 تقٌٌم عقاري 918992

 هندسة مدنٌة هنا محمود محمود 89 08
           ضاهر شٌخ - الالذقٌة 

 شارع أبو فراس الحمدانً 

949940595

5 
 عقارٌة 414494

 هندسة مدنٌة  عصام سلٌمان شرٌبة 88 02
قرب مفرق  شارع الجمهورٌة 

التوتة  بناء شركة 

 سخٌطةلالطارات

949909149

4 
 عقارٌة 412999

 هندسة مدنٌة  ٌاسر علً حسن  82 00
  المشروع السابع   –الالذقٌة 

 دخلة سكن االدخار

948894999

4 
 عقارٌة 999991

 هندسة مدنٌة  هٌثم أنور سعد الدٌن 80 05
      شارع أنطاكٌة   –الالذقٌة 

 فوق الحالق بهجت مٌا

944408492

4 
 عقارٌة 981499

 هندسة مدنٌة  عٌسى علً عطاف 85 04
ناحٌة عٌن البٌضا   –الالذقٌة 

 قرٌة الجوزٌة 

944998898

4 
 عقارٌة 002520



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
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 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  14صفحة 
 

 هندسة مدنٌة  فؤاد علً زهٌري 84 59
            جبلة   –  الالذقٌة

 جمعٌة الطرق

949929419

9 
 عقارٌة 591949

 هندسة مدنٌة  علً محمد صقر 29 51
خلف النفوس  - المشروع الثامن 

 بناء جمعٌة الشاطئ 

949942940

9 
 عقارٌة 912219

54 21 
محمد نور محمد ٌحٌى 

 األعسر
آذار مكتب  5شارع  –الالذقٌة  هندسة مدنٌة 

 هندسً  فوق صٌدلٌة العمال

948482152
9 

 عقارٌة 902224

 هندسة مدنٌة  منصور علً منصور  24 59
               بسنادا  –الالذقٌة 

 قرب فرن حسان جب حسن 

944945844

2 
 عقارٌة 424992

 هندسة مدنٌة  ربٌعة عٌسى اسكٌف 29 59
                       الالذقٌة 

 الساموك مشٌرفة

949949499

9 
 عقارٌة 229495

 هندسة مدنٌة  عبد هللا محمد الرفاعً 29 58
        شارع القدس  –الالذقٌة 

 4ط  –األحمر  بناء

949999480

4 
 عقارٌة 929984

 معهد مراقبٌن فنٌٌن مازن حسن قعقع 28 52
     مٌركانحً األ -الالذقٌة 

 جانب الهالل األحمر

942244929

5 
 عقارٌة 495449

 هندسة مدنٌة  سمٌر ودٌع ابراهٌم  22 50
 قرب البنك المركزي –الكاملٌة

  سارادارٌانبناء 
 عقارٌة 945501092929219



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  19صفحة 
 

0 

 هندسة مدنٌة  حسٌن سلمان اسماعٌل 20 55
         الفاخورة   –الالذقٌة 

 دباش 

949400842

2 
 تقٌٌم عقاري 828101

 هندسة مدنٌة  جمال محمد كحٌلة 25 54
                     الالذقٌة 

 دمسرخو

949992995

4 
 عقارٌة 945919

 هندسة مدنٌة  رامً ابراهٌم عدرة 24 49
                        الالذقٌة 

 العاشرالمشروع 

949944222

0 
 عقارٌة 949980

 هندسة مدنٌة  علً موسى سمٌا 09 41
             المنتزه   -الالذقٌة  

 قرب صٌدلٌة حسام نوح

944451059

9 
 عقارٌة 940902

 هندسة مدنٌة  وفاء سلٌم داؤود 01 44
  مشروع دمسرخو –الالذقٌة 

 مقابل حلوٌات الغدٌر

945545088

2 
914459 

 تقٌٌم عقاري

 هندسة مدنٌة  رامز علً حسون 04 49
قرب صٌدلٌة   - المشروع العاشر 

 جمعٌة النجاح السكنٌة  أفامٌا

949989549
1 

 عقارٌة 918995

 البهلولٌة                    الالذقٌة  هندسة مدنٌة  سمٌر علً رجوب 09 49
949909408

9 
 عقارٌة 052449



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  19صفحة 
 

 هندسة مدنٌة  علً الخٌر  إٌاد 09 48
مقابل النفوس  المشروع الثامن 

 بناء جمعٌة الطلٌعة 

949945924

1 
 عقارٌة 914812

 هندسة مدنٌة  علً عزٌز قاسم 08 42
جانب     ساحة الحمام   -الالذقٌة 

 عماد علً 

948809945

4 
 عقارٌة 914999

 هندسة مدنٌة  حسٌن علً لولو 02 40
 جبلة دوار المشفى فوق الجبٌبات

 8خزام ط المختار بناء 

948854994

4 
 عقارٌة 542999

 هندسة مدنٌة  سمٌرة فؤاد ٌعقوب 00 45
 شارع الجمهورٌة  –الالذقٌة 

 قرب المستوصف العسكري 

949959989

0 
 عقارٌة 910994

 هندسة مدنٌة  ماجد نصور   05 44
      مشروع الزٌن  –الالذقٌة 

 شارع الجمهورٌة 

949985499

4 
904949 

 تقٌٌم عقاري

 هندسة مدنٌة  مروان محمد علً صوفً  04 199
     مشروع الصلٌبة –الالذقٌة 

 شارع ابن سٌنا

944259225

9 
 عقارٌة 900059

 هندسة مدنٌة  أحمد عقل نصرة 59 191
     المشروع السابع  –الالذقٌة 

 فوق مخزن كتاكٌت 

949940989

9 
 عقارٌة 998959

 هندسة مدنٌة  حبٌب خلٌل داغر 51 194
     شارع قنٌنص –الالذقٌة 

 الشارع الرئٌسً
 عقارٌة  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  18صفحة 
 

 هندسة مدنٌة  رامز عبد هللا بشٌر  54 199
   شارع الجمهورٌة   –الالذقٌة 

 بناء دروٌش

948124905

9 
 عقارٌة 989494

 هندسة مدنٌة  منهل موسى موسى 59 199
                جبلة   –  الالذقٌة

 عٌن شقاق

945599892

9 
 عقارٌة 004484

 هندسة مدنٌة  رامز سلٌم علً بربهان 59 198
 أتوستراد الزراعة  بناء  -الالذقٌة 

 4باش بٌوك ط

945500055

5 
 تقٌٌم عقاري 919419

 هندسة مدنٌة  علً أحمد خاسكٌه 58 192
                           الالذقٌة 

 حً األسد

949959940

4 
 عقارٌة 992204

 هندسة مدنٌة لؤي أحمد قاسم 52 190
   مشروع الزراعة   –الالذقٌة 

 قرب صٌدلٌة سلٌمان عفارة 

949495495

1 
 عقارٌة 918415

 هندسة مدنٌة تٌسٌر جمٌل وطفة 50 195
توستراد الزراعة أبنٌة الرٌجً أ

 مقابل دار ناهد لألزٌاء

949991958

9 
 عقارٌة 990441

 هندسة مدنٌة نضال حسن الموحد 55 194
   مشروع األوقاف  –الالذقٌة 

 فوق روضة المحبة 

949940525

5 
 عقارٌة 992809

 هندسة مدنٌة أكرم زٌن خدام 54 119
            سقوبٌن  –الالذقٌة 

 معروف من المختار
 عقارٌة 944198992949811



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  12صفحة 
 

8 

 هندسة مدنٌة جورج جابر نصٌر 49 111
 الشٌخ ضاهر

 بناء الحاٌك -شارع المتنبً
 عقارٌة 922929 9499999492

 هندسة مدنٌة براهٌم أحمد حسنا 41 114
 مشروع الزٌن

 قرب مدرسة سلٌم عمران
 تقٌٌم عقاري 904494 9499599909

 هندسة مدنٌة أكرم خالد جلب 44 119
 الشٌخ ضاهر

 سوق الصفن
 تقٌٌم عقاري 901499 9488554945

 هندسة مدنٌة زهٌر محمد مٌهوب 49 119
 مشروع شرٌتح  

 شارع المكاتب
 تقٌٌم عقاري 948444 9494492992

 هندسة مدنٌة نعٌم حسن سواح 49 118
 شارع المتنبً

 بناء طالل زوزو
 تقٌٌم عقاري 924011 9499884959

 

 

 

 

 خـــــبـــرة هــنــدسة عمــارة 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  10صفحة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 

 الخاص
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً

 رقم الهاتف
 المالحظات

 أرضً جوال

 هندسة معمارٌة علً أحمد زٌتون 1 112
         شارع أنطاكٌة   –الالذقٌة 

 قرب فالفل برهان

944498529

9 
499088 

 

 هندسة معمارٌة حٌدر أحمد معروف 4 110
                   جبلة  –الالذقٌة 

 شارع جنوب الملعب البلدي

948880945

9 
599444 

 

 هندسة معمارٌة حسام جمٌل ٌاسٌن 9 115
مشروع الزٌن قرب ثانوٌة التجمع 

 للبنات بناء نور للعرائس

949999809

2 
981918 

 

 هندسة معمارٌة صالح محمد علً  9 114
األوقاف بناء نزٌر   –الالذقٌة 

 8فوق ألعاب كٌفتً ط موسى 

949990099

5 
919429 

 

 هندسة معمارٌة نسرٌن منٌر عثمان  8 149
     الزراعةتوستراد أ –الالذقٌة 

 4الباشبٌوك ط بناء

949949952

4 
919419 

 

 هندسة معمارٌة جمال أحمد زاهر  2 141
   الكورنٌش الغربً  –الالذقٌة 

 مقابل الحدٌقة العامة )البطرنً(

949940549

9 
 تقٌٌم عقاري 909594

 هندسة معمارٌة منى كامل الحداد 0 144
        مشروع األوقاف  –الالذقٌة 

 السٌرٌتل سابقا بناء
 عقارٌة 945502409914529



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  15صفحة 
 

0 

 هندسة معمارٌة سامر عبد الرؤوف حجازي  5 149
          شارع القوتلً  –الالذقٌة 

 1ط –فوق دهانات الحوالً 

949929999

5 
 عقارٌة 989094

 هندسة معمارٌة لمى جمٌل اسماعٌل  4 149
        الكورنٌش الغربً   مارتقال

 خلف فندق السفراء 

949929509

4 
 عقارٌة 902848

 هندسة معمارٌة غادة اسماعٌل راهب 19 148
                المشٌرفة  –الالذقٌة 

 جانب الثانوٌة

945559995

9 
 عقارٌة 229915

 هندسة معمارٌة عباس صالح إٌاد 11 142
          المشروع التاسع   –الالذقٌة 

 الشرطة بناء

949980480

1 
 عقاريتقٌٌم  994198

 معمارٌةهندسة  بسام علً خوجة 14 140
/ 48ضاحٌة تشرٌن  محضر /

 ضباط

949944525

4 
 تقٌٌم عقاري 918299

 
 

 خــبـــرة هــنــدســـة زراعـــٌـــة

الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 المالحظات

 أرضً جوال



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  14صفحة 
 

 هندسة زراعة عبد اللطٌف ابراهٌم حسن 1 145
                               الالذقٌة 

  999049 9494942052 شارع السابع من نٌسان 

 ثانوٌة عامة ابراهٌم محمد صالح 4 144
          مٌركانحً األ  –الالذقٌة 

  949940 9441492099 قرب المشفى السوري 

 هندسة زراعة محسن علً صبٌح 9 199
      مشروع دمسرخو -الالذقٌة 

  949999 9499404141 جانب الحالق سنان

 هندسة زراعة وفٌق نور الدٌن كبٌبو 9 191
        حً الزقزقانٌة –الالذقٌة 

  919811 9488995295 قرب السمان علو

 هندسة زراعة محمد ٌونس عمران  8 194
               مشروع ب  –الالذقٌة 

  912982 9499959949 قرب محل الصٌاد 

 هندسة زراعة عادل حسن جمول  2 199
                            الالذقٌة 

  992904 9499442589 المشروع التاسع

 هندسة زراعة لما صالح عٌسى  0 199
الرمل الشمالً شارع غسان 
  918108 9455420542 حرفوش  قرب صٌدلٌة لمى

 هندسة زراعة عثمانعلً سلمان  5 198
               القرداحة  –الالذقٌة 

  519144 9498451095 حرف المسٌترة  شنبوطٌن

 هندسة زراعة ودٌع صدٌق معروف 4 192
شارع غسان حرفوش  –الالذقٌة 

  999189 9499999849 مقابل صٌدلٌة مها علً دٌب 

 هندسة زراعة ٌوسف محمد حوٌجً 19 190
                           الالذقٌة 

  824882 9499205194 القرداحة كلماخو

 هندسة زراعة محمد نعمان مظهر سلكا  11 195
                 الطابٌات –الالذقٌة 

  989254 9499880049 نزل ملك  قرب الخزان م

 هندسة زراعة تامر سلٌمان حواط 14 194
   خلف مشفى السوٌد   –الالذقٌة 

  944942 9499995141 حارة الشرفاء



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  49صفحة 
 

 هندسة زراعة عمر محمد سٌد رصاص 19 199
        األقبٌقبناء مشروع الصلٌبة

  901994 9499491118 فوق صٌدلٌة أحمد شكري حكٌم

 هندسة زراعة أٌوب فٌكتور خوري  19 191
الرنٌن المغناطٌسً بناء   –الالذقٌة 

  905014 9499299992 ذارآ 5شارع 

 هندسة زراعة أكرم خلٌل غانم  18 194
الحرس  بناء –شارع الجمهورٌة 

الجمهوري فوق صٌدلٌة نوح أبو 
 9الشمالت ط

9499204459 498858  

 هندسة زراعة فؤاد علً سلمان 12 199
مشروع األوقاف شارع اتحاد 

مقابل سوبر ماركت  الكتاب العرب
 قرحٌلً

9499209991 940488  

 هندسة زراعة حمد حسون أفاطمة  10 199
     ضاحٌة تشرٌن  –الالذقٌة 

  911951 9494989229 82محضر 

198 15 
محمد سلٌم دروٌش سامً 

 وزان
 هندسة زراعة

       مشروع الصلٌبة –الالذقٌة 
  928285 9499245895  4مقابل معهد البالوش ط

 هندسة زراعة باسم علً محمود  14 192
          مشروع شرٌتح  –الالذقٌة 

 قرب شركة مٌا التجارٌة 
9499945951 991828  

 هندسة زراعة نزار ابراهٌم سعود 49 190
                      جبلة   –  الالذقٌة

 حً العمارة 
9499914992 599144  

 هندسة زراعة هٌثم صدٌق عابدٌن 41 195
                              الالذقٌة 

 دمسرخو
9499900449 912599  

 هندسة زراعة زهٌر نظٌر الٌقة 44 194
               قرٌة بكسا   –الالذقٌة 

  890014 9494049121 قرب خزان المٌاه القدٌم



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  41صفحة 
 

 هندسة زراعة محمد سلٌمان اسماعٌل  49 189
                     جبلة  – الالذقٌة 

  591099 9499599914 مقابل مدرسة عز الدٌن القسام 

 هندسة زراعة نبٌل توفٌق شامً  49 181
مقابل    الرمل الشمالً  –الالذقٌة 

  949929 9499494249 حدٌقة األندلس 

 هندسة زراعة جهٌنة كامل سلٌطٌن 48 184
          المشروع العاشر  – الالذقٌة 

 مقابل مدرسة ٌونس رضوان
9488989949 948895  

 هندسة زراعة عزٌز حسن بسما  42 189
            جبلة   – الالذقٌة 

 السنجابة القطٌلبٌة
9488909000 099494  

 هندسة زراعة تفوق دٌوب غانم 40 189
         القرداحة   –الالذقٌة 

  828408 9499519992 برنً   الفاخورة 

 هندسة زراعة خلود خالد ابراهٌم 45 188
              ضاهر شٌخ  –الالذقٌة 

 قرب السمان ملوك نزلة مارتقال
9495411592 498048  

 هندسة زراعة محمد ٌونس زرٌقة 44 182
       المشروع السابع  –الالذقٌة 

  944508 9442995991 جانب شعبة التجنٌد الثانٌة سابقا

 هندسة زراعة عادل ٌونس جناد  99 180
             الزقزقاتٌة  –الالذقٌة 

  998894 9499245529 قرب النفوس 

 هندسة زراعة حسن مظهر علً  91 185
        المشروع السابع   – الالذقٌة 

 جانب حلوٌات الجامعة 
9444859848   

 هندسة زراعة أنٌس ٌونس ابراهٌم 94 184
          سكن شبابً   –الالذقٌة 

 8ط 45شقة  48/4aالعمارة 
9488044894   

 هندسة زراعة عبد الكرٌم مرعً بالوش 99 129
      مشروع الصلٌبة    –الالذقٌة 

 قرب بن العلبً 
9499999015 984845  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  44صفحة 
 

 هندسة زراعة عهد عدنان شبٌب  99 121
                              الالذقٌة 

 ساحة الحمام 
9495492421   

 هندسة زراعة شادي سلٌمان فاتحة 98 124
         المشروع الثانً   –الالذقٌة 

 مقابل مقسم تشرٌن
9499045102 999924  

 هندسة زراعة غٌث أمٌن علً  92 129
الزقزقانٌة قرب  -الالذقٌة  

 مستوصف المشروع الثامن 
9455091911 884444  

 هندسة زراعة سهام أحمد الٌقة 90 129
                             الالذقٌة 

 سقوبٌن
9449228994 914989  

 

 خــبـــرة هــنــدســة كــهــربــاء 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 هندسة كهرباء سوسن علً اسماعٌل 1 128
قرب المصور  ساحة البلدٌة القدٌمة

 جمال  فوق كوكتٌل الواحة

949922951
4 

900121  

 معهد صناعً  سمٌر ندٌم أحمد 4 122
                                  الالذقٌة

 مشروع شرٌتح

949905949

4 
919492  

120 
 هندسة كهرباء عز الدٌن عزٌز ابراهٌم  9

       المشروع الثامن  –الالذقٌة 

 مقابل النفوس جمعٌة الطلٌعة

949994194

5 
999849  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  49صفحة 
 

 كهرباءهندسة  مازن محمود خضر 9 125
         الرمل الشمالً   – الالذقٌة 

 جانب مطعم الرٌحان

949492914

5 
944499  

 هندسة كهرباء علً حسن قزق 8 124
         مشروع الرٌجً  –الالذقٌة 

 جانب مقهى الملكً

949991580

0 
999909  

 هندسة كهرباء سامً محمود مخلوف 2 109
             ضاهر الشٌخ –الالذقٌة 

 آذار  قرب مدرسة الهاتف 5 شارع

949922488
8 

921490  

 هندسة كهرباء فادٌا صالح قره فالح 0 101
               المشروع ب   –الالذقٌة 

 قرب المستوصف العسكري

949992801
4 

919980  

 هندسة كهرباء ناصٌف جابر غانم 5 104
         توستراد الثورة أ  –الالذقٌة 

 حً بسنادا

949984581
8 

999499  

 هندسة كهرباء بسام ٌحٌى فضة  4 109
         المشروع السابع   –الالذقٌة 

 خلف شعبة التجنٌد

949921559
5 

949944  

 هندسة كهرباء فراس رٌاض جبارة 19 109
                              الالذقٌة

 المشروع السابع

949924499
5 

995892  

 كهرباءهندسة  محمد عنتر فٌوض 11 108
          مشروع ٌاسٌن   –الالذقٌة 

 قرب روضة الهدى

949924484
5 

914852  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  49صفحة 
 

 هندسة كهرباء عٌسى الٌاس مٌخائٌل 14 102
              مشروع تجمٌل القلعة 

 شرقً المشفى العسكري سابقا

944499859
0 

415915  

 هندسة كهرباء رٌاض ٌوسف حمد 19 100
       المشروع العاشر  –الالذقٌة 

 مقابل مخزن أفامٌا

949920598

5 
949949  

 هندسة كهرباء فهٌم سلٌمان الحاٌك 19 105
مساكن  –الالذقٌة  المشروع السابع 

 االدخار

949925901

2 
942228  

 هندسة كهرباء سامً عبد المسٌح جرجً 18 104
شارع المثنى بن الحارث  –الالذقٌة 

 بناء المحبة

944492058

9 
491958  

 هندسة كهرباء وائل علً بالٌة  12 159
                      بسنادا  –الالذقٌة 

 قرب العٌن

949454899

4 
912995  

 معهد صناعً حنا جورج داود 10 151
                القرداحة   –الالذقٌة 

 حً العٌلة  جانب خزان المٌاه

949994994

4 
594041  

 كهرباءهندسة  سلٌمان ابراهٌم مقصود 15 154
مقابل سٌتً سنتر   -المشروع الثامن 

 9وغارٌت كتلة خلفٌة طأبناء 

949925195

1 
880545  

 هندسة كرباء نبهان  جمٌل منى  14 159
المدخل         ضاحٌة بوقا  –الالذقٌة 

 الشرقً
949954129948801  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  48صفحة 
 

9 

 هندسة كهرباء فهد حسن رستم 49 159
        مشروع الصلٌبة –الالذقٌة 

 بناء أمٌن - قرب مشفى بحرو

949929999
8 

929998  

 

 مٌكانٌــك ســٌر وخـــبـــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 هندسة مٌكانٌك سهٌل محمد عراكً 1 158
           ضاهر الشٌخ –الالذقٌة 

 قرب وكالة توٌوتا

949902219
9 

 سٌر ومٌكانٌك 419919

 معهد متوسط صناعً علً ٌوسف كحٌلة 4 152
                          الالذقٌة 

 ساحة حلوم

949994580

8 
 سٌر ومٌكانٌك 412924

 هندسة مٌكانٌك غسان عبد هللا محمود 9 150
سكن     ضاحٌة تشرٌن  –الالذقٌة 

 9ط 01الضباط  محضر 

949905254
9 

 سٌر ومٌكانٌك 999255

 معهد متوسط صناعً عامر عز الدٌن فحام 9 155
مقابل              العوٌنة  –الالذقٌة 

 الجامع الجدٌد

949994994
9 

 سٌر ومٌكانٌك 499199

 هندسة مٌكانٌك نبٌل عبد هللا فٌاض 8 154
                  الزراعة   – الالذقٌة 

 سٌر ومٌكانٌك 949994292912912 قرب فٌتامٌنات بسما 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  42صفحة 
 

9 

 معهد متوسط صناعً عصام سعٌد خلٌل 2 149
مقابل غرفة   – آذار  5شارع 

 فوق حلوٌات أبو اللبن  التجارة 

949994984
9 

 سٌر ومٌكانٌك 909905

 هندسة مٌكانٌك رائد أحمد جندي 0 141
              الحفة   –الالذقٌة 
 قرب الكازٌة  –الشارع الغربً 

949025059
0 

 سٌر ومٌكانٌك 099148

 ثانوٌة صناعٌة علً ابراهٌم معروف 5 144
                              الالذقٌة 
 القنجرة

949925280
9 

 سٌر ومٌكانٌك 959942

 هندسة مٌكانٌك عبد القادر رباح أنوس 4 149
مقابل فالفل برهان  شارع انطاكٌة

 9ط  فوق محل فرٌد حجازي
949999409

9 
 سٌر ومٌكانٌك 924944

 معهد متوسط صناعً أنور توفٌق جبور  19 149
       شارع الحرٌة  –الالذقٌة 

 مقابل مدرسة األرض المقدسة

949921958
9 

 سٌر ومٌكانٌك 929504

 هندسة مٌكانٌك ابراهٌم علً عطاف 11 148
        الرمل الشمالً  –الالذقٌة 

 خلف مشفى سوٌد

949999505
9 

 ومٌكانٌك سٌر 914024

 هندسة مٌكانٌك غسان محمد غرٌب  14 142
     ساحة الطابٌات  – الالذقٌة 

 مقابل خزان الماء 

944425949
9 

 سٌر ومٌكانٌك 928554

 معهد متوسط صناعً حنا موسى سمره 19 140
      سكن المعلمٌن  –الالذقٌة 
 مقابل مكتبة المحبة  طرٌق بوقا 

949999014
2 

 ومٌكانٌكسٌر  914184

 سٌر ومٌكانٌك 949591945901990      مشروع الزٌن  –الالذقٌة  معهد متوسط صناعً ابراهٌم صقر سالمة 19 145



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  40صفحة 
 

 2 مقابل مكتبة الشحرور

 معهد متوسط صناعً تحسٌن علً حسون 18 144
                 بسنادا  –الالذقٌة 

 مقابل مفرق مقبرة الشهداء 

949451929

8 
 ومٌكانٌكسٌر  910508

 هندسة مٌكانٌك زهٌر عبد االكرٌم حسن  12 499
                        الالذقٌة 

 المشروع التاسع جمعٌة الساحل 

949990294

9 
 سٌر ومٌكانٌك 948444

 هندسة مٌكانٌك  أٌمن محمد مٌهوب 10 491
           دوار الزراعة –الالذقٌة 

 مقابل حلوٌات زكور 

949990098

1 
 سٌر ومٌكانٌك 949845

 هندسة مٌكانٌك محمد عزٌز متوج 15 494
 بكسا                    –الالذقٌة 

 جانب برج السٌرٌتل

949909124

4 
 سٌر ومٌكانٌك 951144

 ثانوٌة صناعٌة أٌمن نصر حٌدر  14 499
    ستراد الثورة وتأ  –الالذقٌة 

 جانب خزان الكهرباء

944488409

5 
 سٌر ومٌكانٌك 912082

 هندسة مٌكانٌك نهاد ابراهٌم نبٌعة 49 499
جانب المعهد  –المشروع الخامس 

 السمان هانً محرز  –الصناعً 

949929101

2 
 سٌر ومٌكانٌك 918498

 هندسة مٌكانٌك محمد علً خٌر بك  41 498
        شارع  الثورة  –الالذقٌة 

 قرب مطبعة شام 

945544904

0 
 سٌر ومٌكانٌك 914988



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  45صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌك غسان عادل الٌقة 44 492
                          الالذقٌة 

 ضاحٌة بوقا 

942259499

1 
 سٌر ومٌكانٌك 991091

 هندسة مٌكانٌك  أسامة ابراهٌم دٌب  49 490
          شارع الجمهورٌة   –الالذقٌة 

 قرب مؤسسة التموٌل الصغٌر 

949952149

5 
 سٌر ومٌكانٌك 981481

 هندسة مٌكانٌك محمد الجردي حبٌب 49 495
توستراد الثورة  جانب أ   –الالذقٌة 

 صٌدلٌة لمى غرٌب 

945552994

9 
 سٌر ومٌكانٌك 992921

 معهد متوسط صناعً عبد الكرٌم محمد زاكً الحلبً  48 494
           مشروع القلعة   -الالذقٌة 

 بناٌة عكرمة 

949999589

9 
 سٌر ومٌكانٌك 414999

 هندسة مٌكانٌك ٌونس بدر قصٌر  42 419
        الرمل الشمالً  –الالذقٌة 

 حارة الشرفاء  خلف مشفى سوٌد

949924540

5 
 سٌر ومٌكانٌك 999445

 هندسة مٌكانٌك نزار أحمد كبٌبو  40 411
بناء جمعٌة   –المشروع الثامن 

 فنً  1ط  –عمار السكنٌة اإل

949959928

9 
 سٌر ومٌكانٌك 940494

 هندسة مٌكانٌك حسن أحمد خضٌرة  45 414
قرب  مشروع البعث  –الالذقٌة 

 فوق معهد شغف   –مشفى دراج 

949929809

5 
 سٌر ومٌكانٌك 914291

 هندسة مٌكانٌك غسان سلٌمان السلوم  44 419
                                  الالذقٌة 

 مشروع ب
 سٌر ومٌكانٌك 948892849918919



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  44صفحة 
 

9 

 هندسة مٌكانٌك محمود أٌمن علً 99 419
              شارع الثورة    – الالذقٌة 

 مقابل مؤسسة المٌاه

949948009

5 
 سٌر ومٌكانٌك 999491

 هندسة مٌكانٌك تمام محمود الشٌخ 91 418
                          الالذقٌة 

 بسنادا

949952992

5 
 سٌر ومٌكانٌك 992455

 صناعً معهد متوسط نزٌه عزٌز حمود 94 412
طرٌق الشاطئ   –حً األزهري 

 قرب محل محمد دمسرخو

949999001

4 
 سٌر ومٌكانٌك 919499

 هندسة مٌكانٌك رامز علً عبد هللا  99 410
                          الالذقٌة 

 ضاحٌة بسنادا

949441580

1 
 سٌر ومٌكانٌك 

 هندسة مٌكانٌك سمر محمد الحاجً  99 415
         الصلٌبةمشروع   –الالذقٌة 

 قرب المشفى الوطنً 

944994918

9 
 سٌر ومٌكانٌك 989999

 هندسة مٌكانٌك اسكندر لوقا حداد 98 414
    مشروع األوقاف   –الالذقٌة 

 خلف األمن العسكري 

949985199

2 
 سٌر ومٌكانٌك 942525

 هندسة مٌكانٌك  عهد ٌونس علو 92 449
بناء ٌوسف عابدٌن    –مشروع ب 

 معروف من المختار 

949099940

0 
 سٌر ومٌكانٌك 945499



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  99صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌك لنا ٌوسف عابدٌن 90 441
               مشروع ب  –  الالذقٌة

 معروف من المختار 

949994940

0 
 سٌر ومٌكانٌك 945499

 معهد متوسط صناعً عزت معروف غزال 95 444
                                 الالذقٌة  

 كرسانا

948891829

4 
 سٌر ومٌكانٌك 459494

 هندسة مٌكانٌك توفٌق نزٌه جبور  94 449
                 آذار  5شارع   – الالذقٌة 

 قرب قٌادة الشرطة 

944984284

2 
 سٌر ومٌكانٌك 922992

 شهادة عسكرٌة محمد صدٌق عابدٌن  99 449
                             الالذقٌة 

 دمسرخو

949944410

1 
 سٌر ومٌكانٌك 912599

 هندسة مٌكانٌك لؤي مٌهوب جبارة 91 448
            المشروع السابع  –  الالذقٌة

 قرب دوحة دمشق

949922498

0 
 سٌر ومٌكانٌك 949209

 هندسة مٌكانٌك صفوان عدنان طالب  94 442
            ضاهر شٌخ  –الالذقٌة 

 نطاكٌة قرب بن خمٌسأشارع 
 سٌر ومٌكانٌك 499292 9482289122

 ثانوٌة عامة  جورج اسبر زرٌق 99 440
                        مارتقال  -الالذقٌة 

 بناء طٌبا
 سٌر ومٌكانٌك 901941 9499919010

 ثانوٌة صناعٌة  اسبر جرجً زرٌق 99 445
                   مارتقال   –الالذقٌة 

 بناء طٌبا
 سٌر ومٌكانٌك 904999 9494484999

 هندسة مٌكانٌك نبراس عدنان محمود 98 444
                      القنجر –الالذقٌة 

 خلف الفرن  بناء راتب هٌفا
 سٌر ومٌكانٌك 958851 9499945204



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  91صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌك أمٌر محمد محمد 92 499
نٌسان  0بوقا  شارع   –الالذقٌة 

 قرب القٌادة البحرٌة 
 سٌر ومٌكانٌك 919294 9488899859

491 90 
فٌصل صالح الدٌن 

 فاروسً
 هندسة مٌكانٌك 

              مارتقال  –الالذقٌة 

 خلف المؤسسة العسكرٌة
 سٌر ومٌكانٌك 499095 9441089182

 هندسة مٌكانٌك محمد فٌاض عضٌمة 95 494
محطة بغداد قرب  مشروع شرٌتح

 معروف من السمان أبو نضال
 سٌر ومٌكانٌك 990149 9444824909

 هندسة مٌكانٌك أحمد عز الدٌن حمد السوٌحة 94 499
جانب مشفى العثمان  – الزقزقانٌة

 نزلة جامع الزقزقانٌة

949944890

4 
 سٌر ومٌكانٌك 944425

 ثانوٌة عامة  جهاد أحمد خازم 89 499
              الحمام   –الالذقٌة 

 مقابل روضة شمس الطفولة 

944490418

9 
 سٌر ومٌكانٌك 992554

 هندسة مٌكانٌك عدنان ابراهٌم ابراهٌم 81 498
                    سقوبٌن  – الالذقٌة 

 شارع السكن  مركز الجباٌة 

949459199

5 
 سٌر ومٌكانٌك 992421

 هندسة مٌكانٌك ٌوال عبد القادر شرٌقً  84 492
                                     الالذقٌة 

 مشروع الصلٌبة

949999999

9 
 سٌر ومٌكانٌك 980518

 هندسة مٌكانٌك سعٌد محمد ركاج 89 490
           عٌن أم ابراهٌم   – الالذقٌة 

 قرب حلوٌات الثناء

949999999

9 
 سٌر ومٌكانٌك 980518

 سٌر ومٌكانٌك 949845525880919           ضاحٌة تشرٌن   – الالذقٌة  ثانوٌة عامة  هٌثم كامل صالح  89 495



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  94صفحة 
 

 4 10محضر 

 هندسة مٌكانٌك غسان داود داود 88 494
   ضاحٌة تشرٌن  –الالذقٌة 
 صف ضباط 99محضر 

949992492
9 

 سٌر ومٌكانٌك 999929

 هندسة مٌكانٌك علً حسٌن علً  82 499
المشروع الثامن  مقابل باب 

الرئٌسً فوق صالة نت الجامعة 
 نوٌردكسً

949999980
2 

 سٌر ومٌكانٌك 999808

 هندسة مٌكانٌك رامً محمود نداف  80 491
قرب اطارات  –مشروع ٌاسٌن 

 مقابل الرٌجً الجدٌدة   البنشً

944429288
9 

 سٌر ومٌكانٌك 991885

 معهد متوسط هندسً زهٌر ٌونس سلمة  85 494
   شارع الجمهورٌة  –الالذقٌة 

 سكان بناء اإل قرب جسر المشاة

949491441
9 

 سٌر ومٌكانٌك 928895

 هندسة مٌكانٌك نارٌمان محمد شفٌق صٌداوي  84 499
            آذار  5شارع   – الالذقٌة 

 فوق شركة هواوي للموباٌالت

949999582
1 

 سٌر ومٌكانٌك 985995

 هندسة مٌكانٌك  أسامة ظرٌف عدٌره 29 499
                     الالذقٌة      

 لمشروع الثامن ا

949994052
1 

 سٌر ومٌكانٌك 889004

 هندسة مٌكانٌك فراس هاشم فوزي  21 498
                  الفاخورة  –الالذقٌة 

 بسٌقة الغربٌة 

949420101
4 

 سٌر ومٌكانٌك 589599

 هندسة مٌكانٌك  عبد هللا صدٌق أحمد  24 492
                               الالذقٌة 

 مشروع دمسرخو

949444110
0 

 سٌر ومٌكانٌك 945024



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  99صفحة 
 

 هندسة مٌكانٌك جهاد حسن درغام 29 490
         المشروع السابع   -الالذقٌة 

 دخارسكن اإل

949999959
5 

 سٌر ومٌكانٌك 889999

 

 خـــبـــرة الـمحــاســـبــة

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة الثالثًاالسم 
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 واقتصادتجارة  فراس خضر سعٌد 1 495
            المشروع العاشر  –الالذقٌة 

 جانب مول أورانج

949919294
8 

 محاسبة 942102

 تجارة واقتصاد غسان سلٌمان هٌفا  4 494
               الرمل الشمالً –الالذقٌة 

 مقابل المستوصف العسكري 

948894529
9 

 محاسب قانونً 919149

 تجارة واقتصاد حنا ابراهٌم اسكاف 9 489
                  مشروع شرٌتح –الالذقٌة 

 شارع بنغازي

949929899
9 

 محاسب قانونً 949199

 تجارة واقتصاد هال محمد أبوكف 9 481
         مشروع الصلٌبة  –  الالذقٌة

 قرب مدرسة التمرٌض سابقا

949510055
9 

 محاسبة 928109

 تجارة واقتصاد عدنان دٌاب الحاٌك 8 484
و                       دمسرخ  – الالذقٌة 

 معروف من المختار 

944445910

9 
 محاسبة 944995



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  99صفحة 
 

 تجارة واقتصاد رافً جرجس كرٌكورٌان 2 489
تجمٌل القلعة  شارع   –  الالذقٌة

 أحمد شروف بناء السابع من نٌسان 

948109959

9 
 محاسبة 412924

 تجارة واقتصاد نادر كامل محمود 0 489
               ضاحٌة تشرٌن  –الالذقٌة 

 4/9شقة  – 89محضر 

949999594

4 
 محاسبة 998999

 تجارة واقتصاد إنجٌل موسى الٌاس  5 488
                              الحفة –الالذقٌة 

 الحارة القبلٌة 

949994444

9 
 محاسبة 091904

 تجارة واقتصاد محمد علً عبد القادر تٌزٌنً 4 482
        الكورنٌش الجنوبً   –الالذقٌة 

 قرب سوبر ماركت الزوزو

949924548

9 
 محاسبة 925542

 تجارة واقتصاد مضر ابراهٌم علً  19 480
               المشروع السابع  –الالذقٌة 

 جانب مدرسة أنٌسة عباس

949998118

8 
 محاسبة 910999

 تجارة واقتصاد سامً خلٌل فارس  11 485
         الكورنٌش الجنوبً  –الالذقٌة 

 مقابل فٌال زهٌر جود

945528280

1 
 محاسب قانونً 909249

 تجارة واقتصاد مجد محمد رباح شموط 14 484
                                         الالذقٌة 

 مقابل الخدمات الفنٌة

945599099

9 
 محاسب قانونً 904449

 تجارة واقتصادمحمد عادل محمد عز الدٌن  19 429
   شارع المغرب العربً  –الالذقٌة 

 محاسب قانونً 948891945411520 1الكاردٌنٌا  ط بناء 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  98صفحة 
 

 9 سابق

 تجارة واقتصاد تٌسٌر سعٌد ٌوسف حسن  19 421
بناء نقابة المحامٌن الجدٌد  –مارتقال

  9مقابل فرن أم العبد ط

949994404

0 
 محاسبة 419940

 تجارة واقتصاد هزار عفٌف علً  18 424
                           دمسرخو   – الالذقٌة 

 جانب الجامع

949409149

9 
 محاسبة 942948

 حقوق عادل علً اسماعٌل  12 429
             حً المنتزه   – الالذقٌة 

 قرب صٌدلٌة غادة أحمد

945598402

4 
 محاسبة 940049

 واقتصادتجارة  مجدلٌن حمزة جدٌد 10 429
                  القنجرة  –الالذقٌة 

 قرب المستوصف

944489025

5 
 محاسبة 958409

 واقتصادتجارة  فاطمة ابراهٌم سعٌد 15 428
                                    الالذقٌة 

 بسنادا

948885484

4 
 محاسبة 908429

 تجارة واقتصاد هاشم علً علً 14 422
           المشروع السابع   –الالذقٌة 

 4ط 29دخار بناء مساكن اإل

949920144

8 
 محاسب قانونً 912981

 تجارة واقتصاد غٌداء ابراهٌم سلمان 49 420
              توستراد الثورة أ -الالذقٌة 

 حارة الدن

949449509

2 
 محاسبة 945551

 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  92صفحة 
 

 مســاحة خـبـــرة 
الرقم 

 العام

الرقم 

 الخاص
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً

 رقم الهاتف
 المالحظات

 أرضً جوال

 معهد صناعً  حافظ داؤد سلطون 1 425
                   سقوبٌن -الالذقٌة 

 حارة معمل بلقٌس لزٌت الزٌتون

949944989

9 
 مساحة 999050

 معهد مراقبٌن فنٌٌن محمد اسماعٌل سرحٌل 4 424
          الحمام  –بوقا  –الالذقٌة 

 معروف من المختار تاج الدٌن الحلبً 

949499990
9 

 مساحة 998099

 معهد مراقبٌن فنٌٌن قصً أحمد رشٌد 9 409
             المشروع الخامس  –الالذقٌة 

 السمان هانً محرز

949922549
5 

 مساحة 919594

 معهد متوسط مساحة أحمد شحادة حسون 9 401
                      سنجوان  –الالذقٌة 

 جانب دكان عامر حسون

942292098
2 

 مساحة 

 معهد متوسط مساحة بدٌع حافظ حسون 8 404
                                  القرداحة  – الالذقٌة 

 الجدٌدة كلماخو 

949429249

0 
 مساحة 829599

 معهد متوسط مساحة بدر حبٌب عدسو 2 409
                                          الالذقٌة 

 قرٌة القنجرة

945549994

9 
 مساحة 959951



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  90صفحة 
 

 هندسة مدنٌة توفٌق عبد هللا قبٌلً 0 409
             المشروع الخامس   –الالذقٌة 

 قرب صٌدلٌة حسام سٌفو

949949911

0 
 مساحة 914219

 معهد متوسط هندسً رامز ٌوسف عٌسى 5 408
           المشروع السابع  –الالذقٌة 

 فنً 9بناء كرتوشً  ط

949985499
4 

949944989
5 

 مساحة 

 معهد متوسط مساحة مؤٌد حسٌن منزلجً 4 402
           المشروع الثانً   – الالذقٌة 

 قرب جامع الروضة 

948859192

9 
 مساحة 999084

 معهد متوسط مساحة عبد الكرٌم جواد أحمد 19 400
                                الالذقٌة 

 المشروع السابع

949920859

8 
 مساحة 991402

 معهد متوسط مساحة ابراهٌم علً علً 11 405
                    القرداحة   –الالذقٌة 

 السفرقٌة

949999095

4 
 مساحة 809449

 معهد متوسط مساحة سلٌم مصطفى جمل  14 404
ضاهر جانب المحافظة الجدٌدة  الشٌخ

 الدكتور ندٌم خٌر بك بناء

949922819
2 

 مساحة 410851

 هندسة محمد علً كٌخٌا 19 459
شارع المغرب العربً    –الالذقٌة 

 مقابل المالٌة

949904511

9 
 مساحة 415940



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  95صفحة 
 

 معهد متوسط صناعً حٌان جمٌل سلطان 19 451
                  المشٌرفة  – الالذقٌة 

 خلف البلدٌة 

949449599

8 
 مساحة 229915

 معهد متوسط هندسً رئٌف أحمد ناصر  18 454
                          جبلة   –الالذقٌة 

 دوٌرتان

948888099

5 
 مساحة 090494

 معهد متوسط هندسً جابر محمد محمد 12 459
                                     الالذقٌة 

 جبلة  القطٌلبٌة

949441149

9 
 مساحة 099994

 وثٌقة مساحة عسكرٌة منذر ٌونس سلٌمان 10 459
    شارع الثورة من جهة الجامعة 

 مقابل مركز هاتف تشرٌن

949894942

1 
 مساحة 919292

 هندسة مدنٌة ابراهٌم عبد الرحمن بزي 15 458
               شارع الجمهورٌة   – الالذقٌة 

 عٌن أم ابراهٌم

949940044

5 
 مساحة 

 معهد متوسط صناعً نزار سلٌم أحمد 14 452
          حً علً جمال   –الالذقٌة 

 قرب مخبز مصطفى نداف 

949928092

9 
 مساحة 914948

 معهد مراقبٌن فنٌٌن ادرٌس صدٌق خلوف 49 450
                        القرداحة   – الالذقٌة 

 الفاخورة  ترمً

949499499

4 
 مساحة 589499

 معهد متوسط هندسً غسان حسن خٌر بك 41 455
مشفى العثمان ضاحٌة الباسل الشٌخ 

 5الشقة رقم  B محضر  محمود
 مساحة 949999944999999



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  94صفحة 
 

9 

 هندسة مدنٌة عامر علً قبٌلً 44 454
                                      الالذقٌة 

 المشروع ب

945598894

8 
 مساحة 914985

 معهد مراقبٌن فنٌٌن  عالء عبد الكرٌم أحمد 49 449
مقابل شعبة التجنٌد   -المشروع السابع 

 طابق رابعسابقا   

944499599

4 
 مساحة 991402

 هندسة مدنٌة بشار علً خطٌب 49 441
             حً المنتزه    – الالذقٌة 

 بالقرب من فرن عكاشة

949954848

4 
 مساحة 994998

 معهد هندسً سامر مصطفى سلطان 48 444
          مشروع الزٌن   –الالذقٌة 

 بالقرب من مدرسة سلٌم عمران 

944420929

4 
 مساحة 909999

 هندسة مدنٌة  حسام محمد  أحمد 42 449
         مشروع القلعة   – الالذقٌة 

 جانب السمان محمد قدور

949999499

9 
 مساحة 419199

449 40 
مصطفى محمد أمٌن 

 اندرون
 معهد مساحة

               شارع بغداد   –  الالذقٌة

 قرب المشفى الوطنً

944419091

4 
 مساحة 920025

 هندسة مدنٌة ناجح منٌر عٌوش  45 448
المشروع الخامس خلف المعهد 

قرب السمان هانً  –الصناعً الثانً 

 محرز 

945592909

2 
 مساحة 941098



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  99صفحة 
 

 معهد متوسط هندسً محمد منٌر ابراهٌم 44 442
حارة الدنقرب مطعم بٌتنا و  –الدعتور

 مفروشات مرٌم

949994840
9 

949049254
9 

 مساحة 

 هندسة مدنٌة ٌاسر علً حسن 99 440
            المشروع السابع  –الالذقٌة 

 دخاردخلة سكن اإل

948894999

4 
 تقٌٌم عقاري 999991

              جبلة   – الالذقٌة  شهادة اختصاص مراقبة فنٌة علً ناجً جرٌوه 91 445
 لقطٌلبٌة قرٌة الحرٌة ا

949429599
5 

 مساحة 099995

          المشروع السابع   –الالذقٌة  هندسة مدنٌة علً جمٌل محمود 94 444
 خلف شعبة التجنٌد القدٌمة

949994229
1 

 مساحة 914944

         المشروع التاسع   –الالذقٌة  معهد مراقبٌن فنٌٌن  شادي كامل دٌب  99 999
 فنً  9بناء الجمعٌة العمالٌة  ط

949950280
9 

 مساحة 998482

                  كرسانا   – الالذقٌة  معهد متوسط هندسً منهل زٌن زمزم 99 991
 مفرق الشامٌة

949958122
4 

 مساحة 059891

          ول شارع الغراف أحً القدس   معهد مراقبٌن فنٌٌن نهاد اسماعٌل أسعد 98 994
 قرب جامع أسامة بن زٌد

948845995
4 

 مساحة 984821



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  91صفحة 
 

            حارة العامود –الالذقٌة  معهد مساحة رامً علً بٌطار  92 999
 قرب المعهد الرٌاضً 

949909954
 مساحة  9

 معهد صناعً  علً سلمان الجردي 90 999
        الرمل الشمالً   –الالذقٌة 

 شارع غسان حرفوش بناء الجردي

949989421
1 

 مساحة 919914

 مدنٌةهندسة  ٌاسر علً عثمان  95 998
                         جبلة   -الالذقٌة 

 بناء الحكمٌة    الرمٌلة 

949444989
4 

529240  

 معهد مراقبٌن فنٌٌن فاروق عمر السٌد  94 992
                          القلعة   –الالذقٌة 

 خلف فندق الرٌفٌرا

949499800
8 

494989  

 هندسة مدنٌة جهاد عدنان شبٌب 99 990
                                 الالذقٌة

 ساحة الحمام 

944491988
2 

994119  

 هندسة مدنٌة عبد اللطٌف ابراهٌم سعود 91 995
                       جبلة  –  الالذقٌة

 حً التضامن 

949998854
4 

591020  

  جعفر صدٌق أبو باال  94 994
                                الالذقٌة 
 بسنادا

949994280
9 

999989  

 هندسة مدنٌة  محمد مالك باشا 99 919
                       جبلة   –الالذقٌة 

 ناحٌة عٌن شقاق

944900904
0 

805881  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  94صفحة 
 

                                   الالذقٌة  معهد مراقبٌن فنٌٌن حاتم حافظ دنورة 99 911
 الزقزقانٌة

942299004
5 

990199  

 معهد مساحة مازن محمود الحسكة  98 914
                 مشروع الصلٌبة  –الالذقٌة 

 قرب سوبر ماركت عطٌة

949989190
0 

921881  

 معهد مساحة  ٌحٌى محمد غزاوي 92 919
قرب مدرسة  – مشروع الصلٌبة

 9نضال ٌاسٌن  ط  بناءشكري الحكٌم 

948858298
9 

929951  

             مشروع الصلٌبة  –الالذقٌة  معهد مساحة أحمد زهٌر فواخرجً  90 919
 مقابل صٌدلٌة صالح صاري 

949999049
4 

901424  

 معهد مساحة  باسل ابراهٌم قزق 95 918
                     بسنادا  –الالذقٌة 

 قرب فرن الصحة

949450119
0 

999992  

 معهد مراقبٌن فنٌٌن  محمد علً لٌلى  94 912
                    كرسانا  – الالذقٌة 

 قرب بٌت المختار

949984959
2 

051884  

 معهد مراقبٌن فنٌٌن سهٌل علً بغداد 89 910
 الالذقٌة
 دمسرخو

945521919
0 

912989  

 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  99صفحة 
 

 

 

 خـبـــــرة فــرائــض  وتــركــــات

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة الثالثًاالسم 
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 موظف فً عدلٌة الالذقٌة  حقوق آصف محمد موسى 1 915
949990852

8 
 إرث 009242

 حقوق وسام صالح نمر 4 914
مشقٌتا  ناحٌة عٌن البٌض  –الالذقٌة 

 معروفة من المختار 

949400949
9 

 إرث 002120

 حقوق آمنة حكمت مٌنً 9 949
             شارع أنطاكٌة   –الالذقٌة 

 خلف جامع عمر بن الخطاب 

949994548
4 

 إرث 411999

 حقوق سلٌمان رشٌد سعد 9 941
                   مارتقال  –الالذقٌة 

 مقابل السمان علً حلوم

949945549
9 

 إرث 499482

 حقوق أحمد ابراهٌم علً  8 233
                   الحفة   –  الالذقٌة

 قرب المحكمة 

948849902
2 

 إرث 099929

 حقوق عمر أحمد زٌن  2 949
           قرب المشفى الوطنً   -الالذقٌة 

 قرب السمان سمٌر زٌن 

945589908
9 

 إرث 984048



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  99صفحة 
 

 حقوق شكرٌة أحمد دعبول  0 949
        مشروع الصلٌب خلف العلبً
 قرب جمعٌة البر والخدمات

949898092
9 

924521  

 حقوق عمر أدهم جاموس  5 948
             ضاهر الشٌخ  –الالذقٌة 

 شارع أنطاكٌة  مقابل برج سندس 

949920988
8 

989892  

 حقوق جمٌل محمود آنً  4 942
قرب مشفى بحرو  – مشروع الصلٌبة

 مقابل جامع الحسٌن 

949429518
9 

989409  

 حقوق خالد محمد عنتبلً 19 237
              سكان  شارع اإل الصلٌبة

 قرب عصٌر الجود

949999494
1 

921019  

 حقوق سوزان سعٌد البٌرق 11 945
                    جبلة  –الالذقٌة 

 الرمٌلة

944441995
9 

592449  

 حقوق غٌاث محمد حمدي الصوفً 14 944
                 شارع بغداد   – الالذقٌة 

 قرب الجمارك

949998514
1 

985141  

 حقوق حكمت مرشد أحمد 19 223
              القرداحة   –الالذقٌة 

 العدلٌة 

949928299
0 

942129  

 حقوق بصٌرة صافً البدوي  19 991
     مقابل القصر العدلً   – مارتقال

 4بناء نقابة المحامٌٌن الجدٌد ط

949955294
4 

494189  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  98صفحة 
 

 حقوق عصام سعٌد خلٌل 18 223
آذار  5شارع  ضاهر الشٌخ –الالذقٌة 

 بناء جعفر  فوق حلوٌات أبو اللبن

949994984

9 
 إرث 909905

 حقوق عبد هللا محمد امهنا 12 222
شارع أبً فراس الحمدانً   - الالذقٌة 

 مقابل المرآب الطابقً

949949991

4 
 إرث 229102

 حقوق كنده فٌصل عطور 10 999
            ضاهر الشٌخ  –الالذقٌة 

 قرب المخفر 

949908194

9 
 إرث 984994

 حقوق ناهد محمد رٌاض رحمون 15 998
                          جبلة   –الالذقٌة 

 دخلة الجامع الفٌض 

949949052

4 
 إرث 595924

 حقوق غالب حسٌن حاج حسن 14 226
                     القلعة   –الالذقٌة 

 مقابل خزان الماء 

949948104

5 
 إرث 495200

                   مقدمٌن   –  الالذقٌة  حقوق معٌن ابراهٌم خدام 49 990
 معروف من المختار 

949944959
494902194

14 
 إرث 

 حقوق شوكت ٌونس شٌخ  41 995
               توستراد الثورةأ  –الالذقٌة 

 بناء القضاة والمحامٌٌن

949921515

4 
 إرث 994591

 حقوق عبد الحمٌد حسن مهنا  44 229
        المشروع العاشر   –  الالذقٌة

 قرب المول  البناء البرجً 
 إرث 949449994099419



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  92صفحة 
 

9 

 حقوق سناء جمٌل سلطان 49 999
                                   الالذقٌة 

 ضاحٌة بوقا 

944919194

8 
 إرث 991091

 حقوق بوجكٌان ماري صوغمون 49 991
                  الالذقٌة شارع المالكً 

 مقابل سٌنما الكندي

949991844

9 
 إرث 989414

 حقوق أسامة عبد الرزاق موسى  48 243
                   الحفة   – الالذقٌة 

 قرب السراٌا

949044280

0 
 إرث 094089

 حقوق سامر عبد الرحمن اوسطة 42 999
شارع المالكً مقابل سٌنما   –الالذقٌة 

  4الكندي بناء رباحٌة ط

949949419

9 
 إرث 909809

 حقوق مرغرٌت برهان الدٌن جمل  40 244
         شارع أنطاكٌة   –  الالذقٌة

 خلف جامع عمر بن الخطاب 

944449444

9 
 إرث 492992

 حقوق علٌا أحمد الحاطوم 45 998
                      بسنادا  –الالذقٌة 

 جب حسن  مفرق التوتة 

949451191

8 
 إرث 221494

 حقوق حٌان عادل حجوز 44 246
جادة                    جبلة  –الالذقٌة 

 حجوز

948899529

1 
 إرث 544119



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  90صفحة 
 

 حقوق رجب حسٌن جلقمة 99 990
                حً العوٌنة  –  الالذقٌة

 الساحة 

949984825

9 
 إرث 410459

 حقوق نهلة حسن الكنج 91 248
                                الالذقٌة 

 نطاكٌة أشارع 

948859915

2 
499991  

 حقوق مصطفى محمد دروبً  94 249
شارع الٌرموك مقابل   –الالذقٌة 

 غرفة الزراعة  مقابل فروج الملكً 

948248241

9 
  

 حقوق بسام عبد الحلٌم مزرٌب 99 989
جبلة العمارة  شرق ثانوٌة   –الالذقٌة 

 الشهٌد محمد سعٌد ٌونس 

949998414

8 
599445  

 حقوق هالل محمد صبٌح 99 253
تجمٌل العوٌنة  مقابل مدٌرٌة الزراعة 

 فوق محل خان الحرٌر   –

949945999

4 
419982  

 حقوق محمد عمار حسن بنشً 98 253
                               الالذقٌة 

 مقابل المحكمة 

949999929

4 
411599  

 حقوق أحمد صقر اسماعٌل 92 989
                   القرداحة  – الالذقٌة 

 الحً الشمالً

949491489

9 
599429  

 حقوق مروة محمد عبد القادر مفتً  90 254
                    شارع مٌسلون   – الالذقٌة 

 قرب القضاء العسكري 
944114909499458  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  95صفحة 
 

8 

 حقوق بالل عدنان خمٌس  95 988
                   شارع مٌسلون   – الالذقٌة 

 قرب القضاء العسكري 

949994549

8 
499400  

 حقوق رحاب أحمد كانون 94 982
                    مارتقال  –الالذقٌة 

 مقابل مطبعة الساحل السوري 

949945194

0 
499999  

 حقوق أحمد نحلوسعبد الستار  99 980
                                  مارتقال  –الالذقٌة 

 قرب معجنات عمار 

949940541

9 
498885  

 حقوق إٌمان فٌصل الحلو  91 985
                   دمسرخو  –الالذقٌة 

 معروفة من المختار 

948289205

1 
918401  

 حقوق سلٌمان ابراهٌم علً  94 984
                  الالذقٌة مشروع الزراعة 

 جانب حدٌقة األطفال

949999009

8 
911840  

 حقوق فادٌا صالح ابراهٌم  99 929
                    القرداحة   –الالذقٌة 

 الشارع الرئٌسً حارة مقدمٌن

949491990

5 
591499  

 حقوق جمٌل سمٌع عالء الدٌن  99 921
قرب          بسناداضاحٌة   –الالذقٌة 

 مفرق مقبرة الشهداء

949984959

1 
948504  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  94صفحة 
 

 حقوق أٌمن خالد بوز 98 924
                  جبلة   – الالذقٌة 

 ساحة البلدٌة 

949940494

9 
544499  

 حقوق محمد معٌن جمعة العبدو  92 929
                                        الالذقٌة 

 جانب المشفى العسكري 

949558299

4 
  

 حقوق رامً خلٌل فارس  90 929
                                    الالذقٌة 

 11بناٌة األوقاف ط

949945529

8 
989504  

 حقوق سلمى عبد الهادي عكرمة  95 928
                  جبلة   –الالذقٌة 

 قرب تكسً المدٌنة  العمارة

949592909

8 
541481  

 حقوق مازن خالد الحلبً  94 922
                               جبلة   –  الالذقٌة

 شلرع المٌناء قرب مرٌش

945549598

5 
549992  

 حقوق جمال عبد الفتاح ناصر  89 920
                                  الالذقٌة 

 جانب القصر العدلً 

949981249

9 
499582  

 حقوق حٌدر تركً هاللة  81 925
                          القنجرة - الالذقٌة 

 معروف من المختار 

949589909

8 
958241  

 حقوق سناء مرشد جهنً  84 924
                               جبلة   –  الالذقٌة

 مكتب المحامٌة سناء جهنً
949949914549499  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  89صفحة 
 

9 

 حقوق باسل أمٌن حجازٌة  89 909
                 مشروع األوقاف   –الالذقٌة 

 قرب فٌال التون

949450050

2 
999149  

 حقوق زٌاد محمد مغربل  89 901
                     جبلة   –الالذقٌة 

 مقابل المالٌة 

949940449

9 
540915  

 حقوق سلٌم شعبان الكوز 88 904
                         جبلة   – الالذقٌة 

 العمارة 

949942404

9 
590890  

 حقوق كامل محمد كراوي  82 909
                                الالذقٌة 

 4وغارٌت طأسٌنما  بناء 

949949151

9 
901499  

 حقوق ٌعرب علً عبد هللا 80 909
  مقابل كازٌة علً    ضاهر الشٌخ

 شارع صالة العمران

949990140

9 
499504  

 حقوق منٌر سعٌدغٌثاء  85 908
          المشروع الثامن –الالذقٌة 

 قرب مشفى العثمان 

942248552

0 
  

 حقوق هانً أحمد الخٌر  84 902
          دوار الزراعة   – الالذقٌة 

 كازٌة عنتر 

945524024

9 
918892  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  81صفحة 
 

 حقوق قٌس أحمد موسى  29 900
استراحة     القصر العدلً   –الالذقٌة 

 المندوبٌن لنقابة المحامٌٌن

944491901
9 

920452  

 حقوق  مصطفى طه زٌنب  21 905
  شارع ابن سٌنا   العمارة –جبلة 

 مقابل المؤسسة االستهالكٌة 

949942291
5 

590481  

 حقوق  سحر ٌونس الكردي  24 904
                                   الالذقٌة 

 مفرق بسنادا

949455494
4 

910129  

 

 خــبــرة بحرٌــــة

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 هندسة بحرٌة عبد القادر رباح انوس 1 959
برهان  فالفل  مقابلانطاكٌا أارع ش

 التجمٌل  ألدواتفوق فرٌد حجازي 
 بحرٌة 924944 9499994099

 هندسة مٌكانٌك عبدالمعطً خالد برٌمو 4 951
بناء المؤسسة  –سوق التجار 

 العامة للكتب والمطبوعات
 بحرٌة 499591 9499449294

 حقوق حمزة سلمان مٌا 9 954
                    البهلولٌة   –الالذقٌة 

 بحرٌة 0598884 9455889844 فدره

 هندسة مٌكانٌك عدنان محمد علً  9 959
    المشروع السابع   –الالذقٌة 

 بناء االدخار 
 بحرٌة 915199 9494481998



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  84صفحة 
 

 هلٌة بحرٌة أ عادل سالم صالح 8 959
     المشروع العاشر   –الالذقٌة 

 قرب المدرسة 
 بحرٌة 914990 9499915400

 هندسة بحرٌة  زهٌر عبد الكرٌم حسن 2 958
المشروع التاسع   –الالذقٌة 

 جمعٌة الساحل
 بحرٌة 994444 9499902949

 هندسة مٌكانٌك أحمد محمد األشقر  0 952
الرمل الشمالً مشروع ب  قرب 

 مدرسة االشتراكٌة سابقا
 بحرٌة 912098 9499849045

 حقوق سلٌمان ابراهٌم علً  5 950
مشروع الزراعة   –الالذقٌة 

 مقابل كركش
 بحرٌة 911840 9499990098

 أهلٌة بحرٌة سعد محمد رباح شموط 4 955
           الكاملٌة  –الالذقٌة 

 بحرٌة 494999 9499215299 مقابل الخدمات الفنٌة 

 هندسة بحرٌة حمد أمعروف ٌعقوب  19 954
القرداحة قرٌة  –الالذقٌة 

 بحرٌة 809459 9499989521 جانب البلدٌة  السفركٌة

 هندسة بحرٌة سمٌع صقر شٌحا 11 949
                         الالذقٌة 

 الرمل الشمالً 
 بحرٌة 941449 9422954495

 هندسة مٌكانٌك ٌونس بدر قصٌر 14 941
الرمل الشمالً حارة  –الالذقٌة 

 الشرفاء خلف مشفى سوٌد
 بحرٌة 999445 9499245405

 هندسة كهرباء مازن محمود خضر  19 944
                            الالذقٌة 

 بحرٌة 944499 9494929145 الرمل الشمالً 

 هندسة بحرٌة سلٌمان علً محمد 19 949
المشروع الثامن مقابل  –الالذقٌة 

 بحرٌة 849999 9484444801 مول مركز المدٌنة )سٌتً سنتر (

 

 استكتاب وتطبٌقخــبــرة 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  89صفحة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 ثانوٌة عامة  وسٌم فرٌد شاهٌن 1 949
          المزٌرعة   –الالذقٌة 

 استكتاب وتطبٌق 994448 9494945951 سكن الشرطة

 إعدادٌة  نبٌل محمد الكابري 4 948
   المشروع العاشر   –الالذقٌة 

 استكتاب وتطبٌق 942404 9499490995 4فنن ط فوق صٌدلٌة أحمد

 إعدادٌة  عادل أحمد خدام 9 942
الرمل الشمالً  شارع غسان 

 استكتاب وتطبٌق 999811 9441950554  1مسعود غانم طبناء حرفوش 

 ثانوٌة عامة  حسٌن كنش محمد 9 940
جانب    جبلة  النزهة –الالذقٌة 

 استكتاب وتطبٌق 549594 9499995200 ناثمدرسة مجمع اإل

 ثانوٌة عامة  حسن سلٌم رضا  8 945
             جبلة   –  الالذقٌة

 استكتاب وتطبٌق 808252 9499481504 بستان الباشا

 اقتصادتجارة و علً عبد الكرٌم األحمد 2 944
     الرمل الشمالً   –الالذقٌة 

 استكتاب وتطبٌق 999559 9488595994 خلف حدٌقة األندلس 

 خـــبـــرة تصوٌــر جــوي

الرقم 
 العام

الرقم 
 الخاص

 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً
 رقم الهاتف

 المالحظات
 أرضً جوال

 زراعة نادر بدر محفوض 1 999
                المشروع ب –الالذقٌة 

 قرب بن المنصور

949444292

0 
 تصوٌر جوي 910909

 حقوق اللٌواٌوسف جمٌل  4 991
بناء     طرٌق بوقا الحمام –الالذقٌة 

 الدكتور ٌعرب شهٌرة
 تصوٌر جوي 949985994912424



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  89صفحة 
 

4 

994 
9 

 زراعة صالح جمٌل حماد
       شارع الجمهورٌة  –الالذقٌة 

 قرب محطة حٌدرة 

949944021

2 
 تصوٌر جوي 919992

 زراعة  سلٌمان حمٌد اسماعٌل 9 999
                   سقوبٌن –الالذقٌة 

 قرب الثانوٌة 

948811054
8 

 تصوٌر جوي 914299

 شهادة عسكرٌة بسام علً حاج ٌونس  8 999
      عٌن أم ابراهٌم   –الالذقٌة 

 مقابل المدرسة

949258098

9 
 تصوٌر جوي 494912

 هندسة جٌودٌزٌا معن محمد عبد هللا  2 998
جمعٌة       جبلة العمارة   – الالذقٌة 

 التضامن

949944090

8 
 تصوٌر جوي 599404

 هندسة مدنٌة  عصام علً حسن  0 992
                جبلة   –  الالذقٌة

 بسٌسٌن

944412042

9 
 تصوٌر جوي 

 زراعة محسن علً صبٌح 5 990
        قرٌة ستمرخو  –الالذقٌة 

 جانب المدرسة 

949940414

1 
 تصوٌر جوي 949999

 إعدادٌة  سفٌر محمد ابراهٌم  4 995
                  الالذقٌة 

 الدعتوربسنادا

949049984

4 
 تصوٌر جوي 991980

 



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  88صفحة 
 

 
 
 
 
 
 
 

  أقفــالخبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 أرضً جوال المالحظات

 ثانوٌة عامة  محمد علً خالد سفلو 1 994
             ضاهر شٌخ  –الالذقٌة 

 مقابل مخفر الشرطة

949454548
2 

900929 
 

 ثانوٌة عامة  سامر خالد سفلو 4 919
ضاهر            شٌخ   –الالذقٌة 

 قابل مخفر الشرطةم

944484954
5 

900929 
 

 
                                       



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  82صفحة 
 

 
 

                     

  مفروشات وأثاث منزلً خبــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 أرضً جوال المالحظات

                       جبلة   – الالذقٌة  فنون جمٌلة سبرإٌاسر ٌوسف  1 911
 جانب الرٌجة

944419192
4 

595994  

 فنون جمٌلة رومٌةهشام حسن  4 914
      مشروع الرٌجً  – الالذقٌة 

 ستهالكٌةمقابل المؤسسة اإل

949190811
1 

941504  

 
 
 
 
 

 خبــرة غذائٌــة



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  80صفحة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 أرضً جوال المالحظات

 مهندس كٌمٌاء سعد دٌبأابراهٌم  1 919
               دخار سكن اإل –الالذقٌة 

 مفرق حوا
9499914914 914944  

 هندسة زراعٌة  حٌدر محمود خضور  4 919
                              الالذقٌة 

 الزقزقانٌة
9498992441 280205  

 
 
 
 
 

 خبــــرة حماٌة ملكٌة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 عنوان السكن الشهادة العلمٌة االسم الثالثً الخاص

 رقم الهاتف
 أرضً جوال المالحظات

 علم اجتماع رائق حبٌب أحمد 1 918
   ساحة الحمام    –الالذقٌة 

 معروف من المختار أحمد الحلبً 

949999124

0 
991529  



 الجمهورية العربية السورية 
 دل ــوزارة الع
 ةـائيـرات القضــمكتب الخب

 ألداء اليمين  62/11/6112صدر بتاريخ :  

 عدلية الالذقية راء فيــاء الخبـمـأس
 

 85من  85صفحة 
 

 

 4915/ 11/  42دمشق فً                                                                                 

 
وزٌـــر    رئٌس مكتب الخبــرات القضائٌــة                                                                                                      
 العــدل

قاضـً نائب رئٌس محكمة النقض                                                                                                      ال           
 المستشـار
هشـام محمـد                                                                                                                                                           أحمـد فـرواتـً                

 ممـدوح الشعـار


