
E.mailالعمل مكانالموبايلNameالثالثي االسماالنتسابالعضويةتسلسل

Yaser Edlbi0944320009yasered1@gmail.comياسر احمد عزالدين ادلبي19232011

hagop73@hotmail.comمحاسبHagop Sazian933388096هاكوب غزاروس سازيان29242011

Mohamad Hamadeh0955831876hamadeh-7@hotmail.comمحمد احمد حماده39272011

wael.massarani@hotmail.com(دبي)محاسب مدرسة خاصة Wael Almassarani0937974459وائل محمد كنان المعصراني49282011

Bassel AboLebdah0933397903bassel_81@hotmail.comباسل موفق ابو لبده59292011

مدرسةHasnaa Mekhalalati0932567951حسناء مصطفى مخلالتي69302011

Razan Deebeh0933683733رزان محمد ديبه79312011

Mohammed Sadiمحمد محمد فؤاد سعدي89332011
0966526861

 0937495289

xanas_978@hotmail.comمحاسبAnas Sirro0933484284أنس عبد الغني سرو99342011

محمد براء محمد منصور109352011
Mohamad Baraa 

Mansour
0966333646braalive@hotmail.com

أحمد شهير محمد أنور قدسي119362011
Ahmad Shaheer 

Kudsee
0988247544amwmam@hotmail.com

محاسبAmmar Haj Qasem0955826701عمار عبد الفتاح حاج قاسم129372011

محمد رامي محمد عيسى139382011
Mohammad Rami 

Essa
ramiessa1985@yahoo.comمحاسب0933841341

Khaled Alyousf0944091090khaledyou@hotmail.comخالد عبد الكريم اليوسف149402011

nawras86@hotmail.comمدير الحساباتNawras Abdul Hak0988511817نورس عدنان عبد الحق159412011

Mazen Abd ALHak0988511817مازن عدنان عبد الحق169422011
محاسب عام

reem-s.sh7@hotmail.comمحاسبةReem Sepahe Shoaib0933975546ريم ممدوح سباهي شعيب179432011

محمد عماد تيسير الكرك189452011
Mohamed Emad 

Alkarak
Emado200981@hotmail.comمحاسب مالي0966599498

محمد اياد محمد بسام الحاجب199462011
Mohammed Eyad AL-

Hajeb
0932303559eyad.hajab@yahoo.com

Hassan Alhassan0955434346حسن عبد الفتاح الحسن209492011
مدير مالي

starhassan@hotmail.com

Mansour Almoussa0932619678منصور محمد الموسى219502011
شركة الشرق للمنتجات الغذائية

mansour81@windowsgive.com

Modar Baksmawi0966545637مضر أحمد ماهر بقسماوي229512011
طالب درسات عليا

endlesswithallproud@hotmail.com

Mohd Mojahed Kaja0933543611محمد مجاهد محمد غسان قوجه239522011
مدير حسابات

mmkoja@hotmail.com

Ramy Salmo0988794136رامي حسين سلمو249532011
موظف في المصرف خاص

ramysalmo@yahoo.com

Mohammad Tireje0955301020محمد بسام طريجي259542011
عالقات عامة محاسب شركة فينكر للمحاسبة

mohammad.tirije@hotmail.com



محمد بشار ايمن شمس269562011
Mohammad Bashar 

Shams
0932925971

محاسب
mhd_bashar@hotmial.com

Mhd.Bassel Ramadan0933224782محمد باسل محمد خير رمضان279572011
مدير حسابات شركة الجاة

bassel-lbl@hotmail.com

محمد زاهر محمد حيدري289582011
Mohammed Zaher 

Haidri
0933577107

مدير مالي
mzhhaidari@gmail.com

Fahed Alnwelati0947402740fahed.nwelati@gmail.comفهد محمد رياض النويالتي299592011

Ibrahem Arafa Alseed0999483290ابراهيم عمر عرفة السيد309602011
امين صندوق شركة االوائل

ibrahem_alseed@hotmail.com

Ghaith Namo0945555133غيث مازن نعمو319632011
مكتب شام لالستثمار المالية

ghaith.namo@hotmail.com

Amer Hajal0967896799عامر محجوب حجل329642011
مدقق حسابات

amerhajal@gmail.com

محمد سامر نصوح المعلم339672011
Mhd.Samer 

Almouallem
0988048742samermouallem@hotmail.com

عالء الدين أكرم ظفر هللا الشوا349682011
Alaa ALdeen 

ALchawa
alaachawa@hotmail.comمتدرب0933065597

Wesam Mahmoud0955360271mwesam73@yahoo.comوسام حمد محمود359692011

محمد وليد حسن الحاج عبيد369702011
Mohammad Waleed 

ALhaj Obeid
0991456787

Yaser Abo Rokbeh0933605900ياسر محمد سعيد ابو ركبه379712011
محاسب

Saleh Jumaa0932064061صالح صالح جمعة389722011
مدير مالي

sabhjmmaa@yahoo.com

Mohamad Omar Boshi0944023008محمد عمر زياد بوشي399732011
محاسب الشركة العربية لالسمنت

LORD_Omar_2@hotmail.com

Mohammad Kao0933687849محمد ماجد كو409742011

 

مدير مالي

Omar ALjassem0944810444عمر حسن الجاسم419752011

رئيس شعبة التكاليف في مؤسسة الخطوط 

mrjassem@gmail.comالحديدية السورية

Housam Tabbakh0935442822حسام توفيق طباخ429762011
محاسب

housam80@gmail.com

M.Wasim Salhdar0944576576Wasims1971@gmail.comمحمد وسيم محمد نزار سلحدار439772011

محمد أمين زكريا ايبش449782011
Muhammad Ameen 

Eibesh
0946494745

محاسب و ادارة حاسوب

Waseem Skeaf0933768118وسيم وديع سكيف459812011
محاسب

w.skif@yahoo.com

ياسر حسين حسين اليوسف469832011
Yasser Houssin 

Alyousef
0993801269yasser-ra@hotmail.com



Belal Nahhas0955451713belal.mahhas@yahoo.comبالل محمد نحاس479842011

Bybars Hafez0991097161بيبرس محمد جهاد حافظ489852011
محاسب 

bybarshafez@gmail.com

Alaa  Maushantat0932633454alaa_maushantat@hotmail.comعالء اسامة مشنطط499862011

Mostafa Fael0933849999mostafa_fael82@hotmail.comمصطفى أحمد ماهر بابيش فاعل509872011

Ghassan Tayyan0945555553ghassan.ty@hotmail.comغسان زياد طيان519882011

Lina Sarakbi0993445466لينا حسن سراقبي529892011

Joumana Alnouri0944441844جمانة محمد مأمون النوري539902011
مديرة معهد دار البشائر

Rania Nassra0944972181رانيا جورج نصرة549942011
محاسبة في وكالة بحار

ranianassra

Raja Morcos0933129710رجاء فريد مرقص559952011
محاسب لدى شركة بحار

rajamorcoos@hotmail.com

Mahmoud Naddaf0966270677محمود خالد نداف569962011
محاسب

mnaddaf85@hotmail.com

Abdul Naser Batish0944742886عبد الناصر محمد بطش579972011
محاسب

abedbatish@yahoo.com

Lama Loutfi0944001355لمى ايمن لطفي5810002011
مدير مالي

Fares Gennaoui0933299202فارس ابراهيم جناوي5910012011
شركة فايز دركل

faresgennaoui@yahoo.com

محمد رسالن محمد سعيد شيخ الشباب6010042011
Mhd-Raslan Shih 

Alshabab
0944358460

نقابة المهندسين الزراعين
rhlheart@hotmail.com

Haroun Mousalem0988144512haron205@yahoo.comهارون محمد المسلم6110062011

Asaad Aljohmani0933708435أسعد ناصر الجهماني6210072011

Ahmed Hababeh0933625055ahmed.hababeh@yahoo.comأحمد عالء الدين حبابه6310082011

Rami Ayrmootly0999879901رامي انترانيك عرموطلي6410102011
وكالة سياحية

accountant-rami@hotmail.com

Ahlam ALfraij0992196534الفريح قاسم احالمAhlam ALfraijاحالم قاسم الفريح6510132011
موظفة

sandyage25@yahoo.com

M.Nour Wetti0944488282mnourw@hotmail.comمحمد نور قصي وتي6610152011

M.Talal Ghadri0940000140talal_gh90@hotmail.comمحمد طالل عزام غادري6710162011

Malek Talo0932401153مالك سمير طالو6810172011

دمشق شركات رامات 

malektalo@yahoo.com

Vatche Apigian0933943436vatche333@gmail.comفاجه اوهانس ابيكيان6910182011



Mohamad Nazir Akeel0944519796mfo@akeelco.comمحمد نذير محمد عقيل7010192011

Samer Mukhalalati0933663500سامر محمد لمعت مخلالتي7110202012

Khaled ALbukour0966923488خالد سليمان البكور7210212012

Yusra Sanna0992330437angel.yusra@yahoo.comيسرى وليد صناع7310232012

Sakina Grer0940707467sozya852010@hotmail.comسكينة بدر الدين غرير7410242012

Kaldoun ALnoaman0932446094خلدون اسماعيل النومان7510252012
موظف في ماليةدير الزور

Myriam Janji0940498779m_janji@hotmail.comميريام ريمون جانجي7610262012

Hedra Abdo0966559252هيدرا زهير عبدو7710272012
موظفة بعقد موسمي

Hedraabdo@hotmail.com

Nawaf Makhoul0944856306نواف مطانيوس مخول7810292012
موظف في المصرف التجاري السوري

nawaf_makhoul@hotmail.com

Mouna ALTounsi0944496465mouna19687@hotmail.comمنى محمد واصف التونسي7910302012

Eman Babelli0933359059ايمان عمر بابللي8010312012
مدرسة في الجامعة

Shady Diar Bakerly0955835000شادي محي الدين ديار بكرلي8110332012
بنك الشرق/مدير مالي 

shady.diar bakerly@bankalsha.q.com

Laila Morad0933639383ليلى محمد تيسير مراد8210342012
للنشرs61محاسبة في دار 

laila_mms@yahoo.com

Zahret Juman Fares0943552746زهرة جمان محمد فارس8310352012

Muzna Abd Alwahed0988050560Mouzna.1987@yahoo.comمزنة مصطفى عبد الواحد8410372012

Nader Abu Adeb0933631709n.abuabad@pdts.netنادر عبد هللا ابو عابد8510382012

Tima Khaleef0966522200Tima.blue@hotmail.comتيما صالح الدين الخليف8610392012

Dalia ALshiekh0999776310dalia_1955@hotmail.comداليا أحمد الشيخ8710402012

Mouafak Zietony0946661968موفق يحيى زيتوني8810412012
شركة زيتوني لاللبسة

mouafak874@hotmail.com

Amin Aktaa0966943594amin.aktaa74@gmail.comأمين محمد طاهر االكتع8910422012

nostalgit@hotmail.comمشرف مبيعات و تسويق لشركة اتصاالتOsama ALchahada098856886أسامة خضر الشحادة9010432012

Solafa ALchahada0933848759سالفه خضر الشحادة9110442012
مراقبة مخزون مستودعات مركزيا

solaf76@yahoo.com

Harout Okgian0944774753هاروت اكوب اوقجيان9210452012
محاسب

harout okgian@hotmail.com



Samer Gharbi0934223232سامر يوسف غربي9310462012
يعمل لدى المحاسب القانوني يوسف زين الدين 

samer.gharaby@hotmail.com

Dania Teenawi0933929209دانية محمد زهير تيناوي9410532012
بنك بيبلوس

danduuun@hotmail.com

Mohamed Frwaty0955302807محمد أحمد فرواتي9510542012
مدرس و محاسب مهني

mof.co@hotmail.com

Ahmad Alsaadi0933953825أحمد عثمان السعدي9610552012
محاسب االدارة

Lena Kawas0932218739لينا مروان قواس9710562012
مفتش اول في الجهاز المركزي للرقابة المالية

Dema Reslan0933512400ديما عالء الدين رسالن9810572012
مدقق بمكتب عالء الدين رسالن

Abeer Alsamar968233862عبير محمد السمر9910592012
محاسبة

abeer_samar@hotmail.com

Rudwan Ghnoom0933979104rdwan-2@hotmail.comرضوان خالد غنوم10010602012

Omar Jreida0954447890عمر محمد جريدة10110652012
(نوار مكي)مكتب حلول 

omar ire@yahoo.com

Raoua Rifai0933084095روعة محمود الرفاعي10210662012
دار زيد بن حارثة

محمد مصان عبد الرحمن كريكر10310672012
Mohamad Musan 

Kreker
0952709545

اعمال تجارية الكويت
mosansyrian@yahoo.com

ajaj1971@hotmail.comرئيس حسابات في شركة االمير للزيوتOmar Ajaj0933793303عمر محمود عجاج10410682012

Shatha Keirut0988997798شذا حيدر قيروط10510692012

 

lifefragrance@gmail.comمحاسبة

Lilas Jamaledin0944594409ليالس مروان جمال الدين10610702012
محاسبة شركة مجني و شركاه

lilas_jamaledin@hotmail.com

MHD Nidal Jadaan0955888082محمد نضال فرحان الجدعان10710712012
مدير مالي

nidal.jadaan@gmail.com

Yara Almatni0933849949يارا مطيع المتني10810722012
محاسبة

yaraalmatni@hotmail.com

Roaa Abo Rashed0932442503roaa.ahmad82@hotmail.comرؤى احمد ابو راشد10910732012

Maher Othmanماهر رابح عثمان11010742012
0932499766

0940758333

    /      maherothman.sters@gmail.comمدير مالي بشركة بيت االستثمار 

maher.o.star

Bassem Aljajeh0944655574باسم مصطفى الجاجة11110752012
مدير تأمين و معاشات دمشق

bassemaljajeh71@hotmail.com

MHD Wadah Kazaz0932711512محمد وضاح نيازي القزاز11210762012
مدير مالي

wkayyay@yahoo.com

Alaaedin Khalil0966457780عالء الدين عبد الرزاق خليل11310772012
 /  a.khalil@trustsyria.comمحاسب في شركة الثقة السورية للتأمين

alaaedinoo7@hotmail.cm 



Muhamad Alzen0932313772محمد ياسين الزين11410782012

محاسب

Amr Aljaafary0933299229عمرو منذر الجعفري11510792012
محاسب في مجال الدعاية و االعالن و االنتاج 

الفني
amrjaafary@gmail.com

Maha Gebeh0932718729مها محمد عدنان غيبة11610802012
محاسبة

Ebraheim Alsahle0932582069ابراهيم عمر السهلي11710812012
/نقابة صيادلة دمشق/رئيس قسم محاسبة 

ibrem70@hotmail.com

Shaza Wliedشذا رياض وليد11810822012
0992380013

 0937143509

مسؤول حسابات سلوم للرخام و الغرانيت
shazazozooooo@yahoo.com

عبد الرحمن أحمد الغزالني11910832012
Abdorrahman 

Alghezlany
0946472921

محاسب قطع غيار سيارات
abdorrahman3910@gmail.com

mohd_s81@hotmail.comرئيس حساباتMohammad Alsahli0988409278محمد عمر السهلي12010842012

Rima Kandalaft0944641612ريمه خليل قندلفت12110852012

محاسب لدى المصرف الدولي للتجارة و التمويل

rema_kandalaft@yahoo.com

Alkumait Hatem0933607711الكميت محمد حاتم12210862012

مدير مالي شركة المجموعة المتحدة للنشر و 

alkumait_hatem@hotmail.comاالعالن و التسويق

Abdulatif Sibai0933725574عبد اللطيف محمد رفيق السباعي12310872012

شركة بلقيس للسيراميك

abd.sebai@yahoo.com

Eman ALShaar0945616738ايمان محمد علي الشعار12410902012

محاسب وادارة في مجموعة بصراوي الشركة 

العربية االوكرانية للنفط و الغاز

محمد باسم محمد علي الشعار12510912012
Mohamad Bassem 

Alchaar
0933432208

مدير عام لشركة الشعار للهندسة الكهربائية 
wwwbassemshaar70@hotmail.com

Akram Abbas0988251636أكرم محمد عباس12610922012

لصناعة سبورات االلبسة xteمحاسب شركة 

akram abbas9@yahoo.comالرجالية

Tawfik Fadoul0933205566توفيق الياس فضول12710932012
محاسب شركة حسابات بلس

tawfeek_fadoul@hotmail.com

Tarek Haji Naaf0944285234طارق بشار حاجي نائف12810942012
رئيس قسم الحسابات الجارية

tarek naif@yhoo.com

Ammar Barbar0944803658عمار عدنان بربر12910952012

 

مدير فرع الصالحية مصرف عقاري

marwa-asi@hotmail.comمديرة حساباتMarwa Alasi0957730767مروة انور العاصي13010962012

Safaa Maaze955330313صفاء خالد معاز13110972012
مدرسة في المعهد التقاني لالقتصاد المنزلي 

بحلب

alaa salhai@g mail.comمحاسب في مؤسسة الصالحاني للطباعةAlaa Salhani933848644عالء ياسين صالحاني13210982012



Maan Safia992823704معن علي صافيا13310992012
محاسب في شركة سيريا كوم

safmaan@yahoo.com

VIVA-LIFE81@HOTMAIL.COMمحاسب في مؤسسة أحمد هداياMahmoud Alshalfoon932346780محمود حسين الشلفون13411002012

ALIHAMDA@SCS-NET.ORGمدير مالي  شركة الغاميد بكالMohamad Ali Hamda933400741محمد علي توفيق حمده13511012012

Mahmoud Hammory993700629محمود محمد هشام الحموري13611022012
محلل مالي شركة تات نفت للتنقيب و االنتاج 

MAHOUD-HD@HOTMAIL.COM

Adel Abyad944278981عادل محمد أبيض13711032012
حلب شارع النيال أمام ثانوية المعري

ADEL-ABYED@HOTMAIL.COM

AYMAN.ORABI@GMAIL.COMنقابة المحامين بريف دمشق-دمشق Ayman Orabi933513981ايمن عبد القادر عرابي13811042012

THARWAT-KHALIL67@HOTMAIL,COMمحاسب ادرة المالية للنفقاتTharwat Ekk933598550ثروت خليل عك13911052012

Taghreed Almanssour932208239تغريد علي المنصور14011062012
محاسب رئيسي معهد التأمين العربي

TAGREED-MAMS@YAHOO.COM

Joul Khadour0932128180جول مالك خضور14111072012
سيريتل

jovl999@hotmail.com

George alawad0992134249جورج ماجد العواد14211082012
مدير مالي

awwwadgeorge@hotmail.com

Ahmad abd al rahem0947610802أحمد محي الدين عبد الرحيم14311092012
محاسب شركة المجرة

ahmad.kin@hotmail.com

Sami Karmoushi0933515661سامي يوسف قرموشه14411192012
مدير مالي سورية الدولية مجموعة حمو الدولية

sami_kormoushi@hotmail.com

Ali Snoubar0999641796علي عبدالرؤوف سنوبر14511202012

raneemer@yahooمحاسب شركة الفراتHana Saaeed0932975678هناء أحمد سعيد14611212012

M.Ziad Husari0949291129محمد زياد طارق حصري14711222012
محاسب في شركة شوكة الحصري 

ziad714@hotmail.com

Ragheed Abusweidرغيد توفيق ابو سويد14811232012
0944945948/099488

6644

محاسب في شركة الهيثم لتجارة لوازم االتين

ragheed_abusweid@hotmail.com

محمد أنس محمد شريف مرستاني14911242012
Mohamad Anas 

Mrstani

0947775677/093323

6758
anasmrstani@live.comمحطات رحمة

Nabeel Salaimeh0944601370نبيل طيب ساليمة15011252012
(أعمال حرة)محاسب تجاري 

jamilmhmd@yahoo.com

Ahmad Naser0944423599أحمد كامل ناصر15111262012
محاسب

ahmad.k.naser@gmail.com

Maram Ghazal0955695448مرام فهد الغزال15211272012
mtnشركة 

gazelle_w83@yahoo

Rima Malakani0955222866ريما حكمت ملكاني15311282012
mtnمديرة قسم التحليل المالي 

rmalakmi@mtn.com.sy



Iyad Marey0955395219إياد أنور مرعي15411292012
mtnمحاسب في شركة 

i.marey@hotmail.com

Firas Haek0955100200فراس عيسى حائك15511302012
mtnمحاسب في شركة 

fhayek@mtn.com .sy

محمد إياد أمير دركزنلي15611312012
Muhammad Ead 

Darkzly
0966222401

mtnمحاسب في شركة
mderazlli@mtn.com

Sara Akbek0955695526سارة غفران اقبيق15711322012
MTNشركة 

SUSU1987@WINDWSLIVE.COM

Amera Baaj0955222518أميرة ياسين بعاج15811332012
MTNشركة

abaaj@mtn.com.sy

Khaled Housein0966222416خالد حسين عبدي15911342012
سنوات9 منذ mtnموظف في شركة 

khousein@mtn.com.sy

Jalal Albshara0945213213جالل اديب البشارة16011352012
9494

jalalbshara@gmail.com

Rahaf Kassoumeh0955692378رهف عماد الدين قسومة16111362012
mtnمحاسب شركة 

rahae.lassoumah@gmail.com

Mahmoud Tiba0966222362محمود محمد قاسم طيبا16211372012
mtnمحاسب في شركة 

mtiba@hotmail.com

Manal Yasser0955222365منال سهيل ياسر16311382012
.mtnopal.2010@hotmail.com/myasser@mtnمديرية مشتريات 

com.sy

Youssef Mourtada0991114888يوسف ناهد مرتضى16411392012

محاسب في شركة التجمع التقني االستشاري 

ymourtada@gmail.comالمحدودة

Mutasem Alasadi0937777465معتصم فهمي االسدي16511402012

شركة البناؤون المتحدون

assdy_co@yahoo.com

Khaled Malki0944793352khalednurs@yahoo.comخالد احمد نورس مالكي16611412012

Saleem Helal0988290920سليم حاتم هالل16711422012
محاسب شركة نينار

saleam.helal@hotmail.com

Reham Alhelwani0966747217رهام محمد منهل الحلواني16811432012
محاسب شركة كراكر

bareedreham@gmail.com

Bashir Alaas0932518850بشير يوسف العاص16911442012
محاسب لدى مصرف صناعي داريا

bashiryusufal-aas@hotmail.com

Samer Mbaeid0933699953سامر خالد مبيض17011452012
محاسب شركة االفق لالستثمار

samer.8844@hotmail.com

Alma Rihanألما عبد الجواد ريحان17111462012
0944945948/099488

6644

 

صندوق المشرق االستثماري القابضة

شركة المهاجر و الحايرليAdib Othman0993678979أديب محمود عثمان17211472012
adibo70@yahoo.com/adibo70@hotmail.

com

ضياء الدين محمد الغنيم17311482012
Diaa Aldeen 

Alghneem
0941964207

محاسب مجاهد محمد علي دروزه و شركاه
Diaa.ghnem&@gmail.com

Mazen Aljalad0993842483مازن بديع الجلد17411492012
شركة صندوق المشرق

mazen_ac@hotmail.com



Majd Murad0933602006مجد محمد مروان مراد17511502012
شركة صندوق المشرق االستثماري

majd.murad@almashreq.com.sy

Fadela Alturkey0956446172فضيلة سعود التركي17611512012
اعمال محاسبة و تدقيق

fafa9292@hotmail.com

Ibrahim Kadah0933576881ابراهيم عبود قدح17711522012
محاسب مجموعة عويس

tbrahim kaddar@ hotmail.com

Suhaila Aljaberسهيلة عيسى الجابر17811532012
0937886644/093324

8001

 / sohailan69@hotmail.comمدير مالي لشركة حسين مخلوف و شركاه

suhaila.aaljaber@hmp.com.

Alaa Mushmush0933540358عالء فائز مشمش17911542012
محاسب رئيسي

yuriam81@yahoo.com

Amjad Swaidanأمجد غازي سويدان18011552012
0933168739 / 

0967836973

محاسب رئيسي
am_swaidan@hotmail.com

Faten Alajame0933744425فاتن صالح الدين العجمي18111562012
محاسبة في الشركة السورية لخدمات االعمال

Nour Alhuda Alhalabi0988364428نور الهدى محمد عصام الحلبي18211572012
محاسبة شركة معمار سوريا

Ibraheem Alshaar0937950492ابراهيم رفيق الشعار18311582012
مدقق حسابات

ibraheemalshaar@gmail.com

Soher Alnadaf0991334221سهير جاسم النداف18411592012
مدققة حسابات

Nour Ibraheem0932460088نور حكي ابراهيم18511602012
المحاسبة و التدقيق

nr_tbraheem@yahoo.com

Mahmoud Albasha0991683257محمود أحمد الباشا18611612012
شكرة مجموعة بوزانت يعقوبيات

malbasha563@yahoo.com

Almoutaz Jahjah0933406000المعتز ابراهيم جحجاح18711622012

شركة مارت للتجارة و التعهدات محدودة 

almoutaz.jahjah@hotmail.comالمسؤولية

Yaser ALbstani0937777493ياسر محمد نسيب البستاني18811632012
محاسب في شركة البناؤون المتحدون

محمد وسام عيسى شيخة18911642012
Muhamad Wissam 

Sheikha
0933665773

 

wcheikha@yahoo.comمحاسب لدى شركة االمير للمواد الغذائية

حسام الدين بشير الخطيب19011652012
Hossam Edeen 

Alkhatib
0933228445

محاسب

Soltan Khbazahسلطان غازي خبازية19111662012
0992064785 / 

0956656733

محاسب في شركة االهلية للزيوت
Soltan.net@hormail.com

Shadi Baidas0933203703شادي هيثم بيدس19211672012
مدير كالي شركة ال تيل الشرق االوسط

Nasr Mounajed0933228020نصر عبدو المنجد19311682012
مدير مالي شركة اي تيل

nasr.mounajed@itech.sy

Mhd Mohanad Darra09336888125محمد مهند محمد عيد درة19311692012
شركة اي تيك

darra1477@hotmail.com

محمد مأمون مسلم الحداد الحموي19311702012
M.Maamoun Alhadad 

Alhmwi

0933328058  / 

0944998223
mamoun203@hotmail.com



Mahmod Joma0988128961محمود مصطفى جمعة19311712012

A.Waleed Nadar0947040126أحمد وليد محمود صالح الدين نضر19311722012
مدير مالي شركة تسديد محدودة المسؤولية

wnadar@getgroup.com

Mohand Budri0933242244مهند أحمد بدري19311732012

مدير مكالي في المجموعة الدولية لتطوير 

mbadri1@hotmail.comالتصليح

Moustafa ELtirk0944600513moustafa.alturk@syriacom.comمصطفى اسماعيل الترك19311742012

Tarez Mosari0932455907تريزيا داود مسره19311752012
محاسبة في اتحاد عمال محافظة الالذقية 

Salim Elturk0944711611سليم اسماعيل الترك19311762012
شركة كليك محمدودة المسؤولية

altur;1977@hotmail.com

Rola Bader0933947644رال محمد هشام بدر19311772012
محاسب مدقق

Alaa Alsakkal0991557786آالء عبد الناصر السقال19311782012

المكتب االستشاري للدراسات االمالية و االدارية 

alaa-sakkal@hotmail.comوالضريبية

Essam Dawood0992300763عصام سليمان داوود19311792012
مدقق مالي

essam_dawood@yahoo.com

Rana Joud0988352914رنا ابراهيم جود19311802012
محاسب

Ahmad Mohammad0947603407ahmad_mohammad85@hotmail.comأحمد محمد محمد19311812013

Manal Zend Alhaded0933401812منال محمود زند الحديد19311822013

قاسم محمود الفالح الحسن19311832013
Qassem Falah 

Alhassan
0990494815

محاسب

محمد عيد محمد بسام طرابلسي19311842013
Mohammed Eid 

Trabulsi
0991777460

محاسب
metrabulsi@yahoo.com

Samar Alm aldean0945360187سمر أحمد علم الدين19311852013
محاسبة في شركة جورج خوري و شركاه

samar_alm@hotmail.com

Mhd Zaher Wardeh0944424475zaher_wadeh@yahoo.comمحمد زاهر عبد الغني وردة19311862013

Inas Alfarkh0988929923inas_alfarkh@hotmail.comإيناس محمود الفرخ19311872013

Ahmad Rateb Serri0957777002احمد راتب محمد أنور سري19311882013
مدقق حسابات لدى مكتب عوني زكية

ahmad-serri@hotmail.com

Mahamad Alnahass0949640128محمد توفيق النحاس19311892013
موظف في المصرف التجاري السوري

Salwa Fouda0955100160سلوى سمير فضة19311902013
محاسبة في مشفى الكندي

Nora Alhababeh0945576649نورة قدور الحبابه19311912013

محاسبة لدى شركة االدهم

محاسبة لدى شركة االدهم
alhabebnor@yahoo.com



Wissam Alzaghtiti0944694598wsoo3@hotmail.comوسام موسى الزغتيتي19311922013

M.Walid Ghmid0944267771محمد وليد حسين غميض19311932013
مشرف حسابات لدى نقابة االطباء البيطرين

ghmid@hotmail.om

Roua Ramadan0949240273رؤى يوسف رمضان19311942013

مدقق متمرن في مكتب المحاسب القانوني 

Capt_t_a@hotmail.comمصطفى الجاجة

Alaa Alhaek0934610580آالء محمد عزت الحايك19311952013
مسؤولة عن تقديم بيانات شركة سما

alaa-alhaek@hotmail.com

مهند عبداللطيف النشواتي19311962013
Mohannad 

ALNashawati
0933744455

محاسب
mnash223@gmail.com

Ahmad Riad Hamadأحمد رياض شفيق حمد19311972013
0944210032/099103

6050

 

مدير مالي شركة ادم
riadhamad171@gmail.com

Khaled Aldweri0955951754خالد وليد الدويري19311982013
محاسب

Khaled.aldweri@hotmail.com

Ayman Anjakأيمن أنور انجق19311992013
0935891150/096619

03349

محاسب
aymananjak@live.com

عبد القادر وليد معلم القفل19312002013
Abd Alkader Mualem 

ALkafel
0967459244

محاسب

Mehar Astafan0944089029مهار اسكندر اصطفان19312012013

المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء

Dania Azraq0956642352دانيه محمد طالل أزرق19312022013
ارنست ويونغ

daniazraq@gmail.com

Anas Qartoumeh0933060833anas.qartoumeh@hotmail.comانس اسماعيل قرطومه19312032013

Malek Aldeek0944233310مالك عبداالله الديك19312042013
محاسب

business.malk@hotmail.com

Emad Omar Basha0948524450عماد انور عمر باشا19312052013
مدرس في المعهد التقاني التجاري +محاسب

الثاني
emadob@gmail.com

Samer ALnejem0944934938samern4@gmail.comسامر بدري النجم19312062013

Elza Mouradian0933256465الزا ميشيل مراديان19312072013
مديرة شؤون التخطيط و االحصاء

elzamouradian@hotmail.com

محمد انس محمد الرواس19312082013
Mohamed Anas 

ALrawas
0992725034

محاسب بجمعية البركة للتنمية االجتماعية
arawass@hotmail.com

alaa allaham0955843400عالء منير اللحام19312092013
مدير قسم المحاسبة-شركة الحضارة لالنظمة 

alaa.159159@hotmail.com

Razan Shams Eddin0947225800رزان عدنان شمس الدين19312102013
محاسب

sham400@gmail.com

Omar Shams Eddin0947225800عمر عدنان شمس الدين19312112013
محاسب

omaeshamseddin@gmail.com

halla knaan almolhem0945235386حال جمال كنعان الملحم19312122013

محاسبة في محل البسة



anas bader0999616512انس مصطفى بدر19312132013

محاسب

ans_bader@hotmail.com

salah mousa pasha0922751854صالح خلدون موسى باشا19312142013
مدقق متدرب في شركة حسام الدين حسن

salaho1989@gmail.com

mohamed khair arab0932692572mhd.arrab@gmail.comمحمد خير منير عراب19312152013

Jihad wehbe0933987384جهاد بشير وهبي19312162013
مدقق متدرب لدى شركة حسام الدين حسن

jehad.wehby@gmail.com

محمد احمد فارس19312172013
Mohmmed ahmad 

fares
0933416492

رئيس شعبة الشؤون االدارية قسم كبار المكلفين 

مالية دمشق/

sleiman shaaban0933571499سليمان سليم شعبان19312182013
شركة لبد

slimanshaaban

Mahmmod alhalwany0992360568محمود محمد فايز الحلواني19312192013
محاسب لدى سنتر السيد عبيد

mahmmod.alhwane@hotmail.com

Khaldon Shalabi0988980930خلدون محمد رباح شلبي19312202013
محاسب لدى شركة الحضارة

khaldonshalabi84@gmail.com

Sari ALdamani0932671589ساري محمد الدمني19312212013
محاسب بشركة الحضارة

sari_d87@hotmail.com

Mayyada ALkateeb0932466110ميادة محمد الخطيب19312222013
مدير مالي شركة رواس للكيماويات

mayyada1979@yahoo.com

Rawya Saleh0932538990راوية صالح صالح19312232013
مدرسة

rawya-sms@hotmail.com

Hibat Ullah Hajjar0944919423هبة هللا صبري حجار19312242013
مدقق حسابات

hibahajjar_95@hotmail.com

abuzeinehgroup1000@hotmail.comمدير اداري مجموعة ابو زينةNayef Abu Zeineh0966915000نايف احمد ابو زينة112252014

جمعية صندوق العافية الخيري بحمصSarar Aljojh0945478307سرار محمد راسم الجوجه212262014

Waleed Kahlous0933654659وليد عبد الحميد كحلوس312272014
QNB-SYRIAمدير فرع لدى 

w-kahlous@hotmail.com

Ahmad Kassar0955266222احمد عدنان القصار412282014
محاسب

a-kassar@scs_net.org

ol.homsy@hotmail.comتدقيق محاسبيAnas Alhomsi0932270342أنس حسن الحمصي512292014

Walid Taha0933216917وليد أحمد طه612302014
محاسب لدى مكتب تخليص جمركي

محمد نديم فيصل االيوبي712312014
Mohamad Nadim 

Alayoubi
محاسب0952758828

Ahmad Sidki0965559394احمد محمد سعيد صدقي812322014

محاسب الفريد للخدمات الطالبية

qssidki@hotmail.com

Zaher Alsayed0966376244زاهر محمد صالح السيد912332014
مدير حسابات 

zaherdj@hotmail.com

Majd Okla0933577199مجد أحمد عكله1012342014
محاسبة يونيسيريا

majd_71@hotmail.com



Abdul Hadi Mulla0956934695عبد الهادي أحمد مال1112352014

Nouha Hlal0933922679نهى عبد اللطيف هالل1212362014
شركة حموي

nouha.hilal@hotmail.com

Taghreed Sattoutتغريد محمد كامل ستوت1312372014
0955505458 - 

093111899

محاسبة
whitedoue.91@hotmail.com

Diana Ebajei0940943747ديانا محمد خالد عبه جي1412382014
محاسبة

aymen-rama@hotmail.comرئيس الحسابات نسيب سعدMhd Ayman Ramo0944772166محمد ايمن محمد احسان رمو1512392014

AbdALkader Daas0933755457عبد القادر محمد فيصل دعاس1612402014
محاسب شركة الكمال

a.daas@hotmail.com

أسماء فؤاد العبد المجيد12412014
Asmaa Ulubd 

Almajeed
0956666347

مديرة حسابات شركة عطار اخوان
asma@yahoo.com

Jamal Ghrib0944425520جمال محمود غريب12422014

remaalfareh@yahoo.comادارة الشؤون االدارية و المالية العمل في اكسادRema Farek0944239799ريما وديع فرخ12432014

Suliman Safar0933502696سليمان أحمد سفر12442014
رئيس القسم المالي و المحاسبي في المركز 

العربي لدراسات المناطق
sulimansafar000@gmail.com

Oula Alhaffar0955238112عال محمد عرفان الحفار12452014
محاسبة

oula_h@hotmail.com

Wafa Fallaha0933362514وفاء سليم فالحة12462014
تدقيق حسابات

wsfi2050@hotmail.com

Rana Kasmo0968296424رنا تميم قاسمو12472014
محاسبة في مكتب المهندس تميم قاسمو

George Yared0966423747georgeyared7@gmail.comجورج فايز يارد12482014

Moulham Elhourani0933683453ملهم عمر الحوراني12492014

رئيس مكتب الدراسات في مؤسسة الطيران 

moulham.87@gmail.comالسورية

Mouaz Alsakka0933211952moazska@hotmail.comمعاذ محمد فوزي السقا12502014

Salem AlDroubi0933432069سالم ياسر الدروبي12512014

 

محاسب في الجمعية الخيرية االسالمية 
salem-dy@hotmail.com

Hamza Mando0944883282حمزة عبد المنان مندو12522014
محاسب في الجمعية الخيرية االسالمية

hamza.mando@hotmail.com

Bahira AlAloch Nwiji0994931065بهيرة فصيح العلوش النويجي12532014

 

Ibnشبكة االعمال الدولية 

Anas Mahjoub0967892525أنس محمود شوكت محجوب12542014
مجموعة البيان للنظم المحاسبية

anasmahjoub1982@gmail.com

Samer Alalosh Alnwigi0990157618سامر فصيح العلوش النويجي12552014

 

شركة الطالب التجارية 



احمد فصيح العلوش النويجي12562014
Ahmad Alalosh 

Alnwigi
0992054788

 

شركة المشعلي للتجارة و المقاوالت 

Moataz Mohamed0951324092mataz@hotmail.comمعتز زكريا محمد12572014

محمد طارق عبد القادر طرابيشي12582014
Mohamad Tarek 

Tarabichi
0933479449troroq@gmail.com

Emad Dail Kabab0955423349Emax.centeremademadsy@hotmail.comعماد أحمد دالي كباب12612014

Feras Alkitsh0944921112فراس موفق القطيش12622014
مدير حسابات

fmkfmk@hotmail.com

Amar Shahrli0933808068عمار محمد زياد شاهرلي12632014
شركة التشيد السريع/مدير مالي 

ammar_sh@windowslive.com

Basel Tefakje0993231078باسل محمد فايز تفكجي12642014

محاسب لدى فندق مدينة الشباب بدمشق

msnsm@live.com

Samer Zahlan0947496546سامر نديم زحالن12652014

 

samerzahlan@hotmail.comمحاسب بوزارة الموارد المائية

Houssam Abdussalam0932531315houssam.a.salam@gmail.comحسام محمد عبد الرزاق عبد السالم12662014

Azzar Dahdal0933633991عازر بدر دحدل12672014
رئيس قسم كبار المكلفين 

azardahdal@hotmail.com

Basel Khalil0949538157باسل مأمون خليل12682014
المصرف العقاري

basel-khalil@hotmail.com

Reem Awad0932314363ريم محمد اديب عوض12692014
موظفة في المصرف العقاري

Bassem Alkhrrat0955219283باسم يوسف الخراط12702014
محالت صقر الحلبي للتجارة

kharatba@hotmail.com

Nouha Issa0948531684hissa@hotmail.comنهى عيسى عيسى12712014

محمد خالد زريق فرحات12722014
Mohammed Zreaq 

Farhat
0944231432

محاسب
zrq.acc@putlook.com

Hadil Kharboutliهديل مهدي خربوطلي12732014
0955715190/093445

7720

sosموظفة في قرى االطفال 
hadil.kharboutli@hotmail.com

Ahmed Mansour0933604987أحمد أحمد عارف منصور12742014
موظف

Nader Aldefanنادر فرج الضيفان12752014
0992203012/096204

1180

محاسب لدى شركة الف للصناعة و التجارة و 

naderaldefan@hotmail.comاالستثمار

Ghalia Ezouly0966736812غالية تيسير إيزولي12762014
مديرية المالية محافظة دمشق

galo.1989.e@hotmail.com

Majed Salah0999198601ماجد محمد عزو صالح12772014

المنطقة الحرة-محاسب ادارة 

majed.ms@gmail.com

Mahmoud ALShater0933717056محمود محمد الشاطر12782014
الشركة الهندسية للحواسيب

mshater6@gmail.com



Ahmed Hamza00971558699644أحمد حمزة نبيل12792014
صفوان للمقاوالت العامة

ahmed.hamza@hotmail.co.uk

Dima Hussein0930464126ديما حميد حسين12802014
محاسبة في جمعية التآلف الخيرية

dima.hussin@hotmail.com

Alia Ajjan0932203320عالية عالء الدين عجان12812014
غرفة تجارة حلب

bestcap77@hotmail.com

Samar Najjar0933476389سمر عبد العزيز النجار12822014
مديرية مالية دمشق

Daed Allame0932337010دعد فريد اللمع12832014
مسؤول مالية وتدقيق

daedallame@gmail.com

Mazen Kaninah0933557780مازن يوسف كنينة12842014
مدير مالي لمجموعة عبد الكريم

mazenk@obdulkarimgroup.com

Imad Sharhrourعماد محمد زهير شحرور12852014
0933274570-

0932100190
imad.sh86@hotmail.comمحاسب

mhdabbar@hotmail.comمحاسبMHD Ali ALAbbar0932066946محمد علي اسامة العبار12862014

maddfor@mail.comمحاسب ماليMajd Khamis0952637108مجد عصام خميس12872014

Dana Doghouz0932218776دانا حكمت دغوظ12882014
محاسبة

danadoghoz@yahoo.com

Manal Malaab0955408543منال مطانس ملعب12892014
مفتش أول

manal_malaab@yahoo.com

mediant84@hotmail.comموظف بنك االردن االردن سورياMedian Toama0935888099مدين بسام طعمة12902014

Ali Zaghloul0933573937علي ياسين زغلول12912014

مراقب مصرفي داخلي في بنك سورية الدولي 

alizaghloul@hotmail.comاالسالمي

Bassam Tarakji0933856262بسام مصطفى طرقجي12922014
محاسب

bassam1982@gmail.com

Zaher Bakbouk0956388146زاهر خالد بكبوك12932014
عمل خاص

zaher.auditor@gmail.com

Nezar Taha0968238089نزار صادق طه12942014
300موظف مؤسسة االسكان العسكري فرع 

ntaha6666@gmail.com

Mai Shehade0932322550مي محمد أمين شحادة12952014
محاسبة مالية في مؤسسة االسكان العسكرية

mai_shehade@hotmail.com

Amer Khawatmi0957628813عامر هشام خواتمي12962014
محاسب

aks87@hotmail.com

Shaza ALTayyar0933653651شذى أحمد الطيار12972014

الشيخ -ادارة مالية في جمعية المحدث االكبر 

بدر الدين الحسني
sh_tayar@scs-net.org

Mohamad Eid Alhayek0969636461محمد عيد محمود الحايك12982014
محاسب

me_hayek@hotmail.com

محمد سامي عدنان حمدان12992014
Muhammad Sami 

Hamdan
0932228752

بنك سورية الدولي /مراقب مصرفي داخلي 

v.far_away@yahoo.comاالسالمي



mazentaki@hotmail.comمحاسب مؤسسة بشير الدرويش حتى االنMazen Taki0933631808مازن محمد رفيق تقي13002015

khaldounae@awael-sy.comمدير قسم المحاسبة في شركة االوائلKhaldoun ALAeddin0944012061خلدون مصطفى عالء الدين13012015

Batool Accad0954870573بتول محمد رضا عقاد13022015

محاسبKhaldoun Mankary0944270773خلدون محمد غسان منقاري13032015

Nasreen Madrati0988628753naso.mad@hotmail.comنسرين عمر مدراتي13042015

محمد رضا محمد عاشور13052015
Mohamed Reda 

Ashoor
redaas4@gmail.comمديرية مالية مجموعة الطباخ0944428702

Raja Ammar0999174388رجا أمين عمار13062015
مدير مالي

raja_ammar82@gmail.com

Mohammad Shalabi0949029920محمد محمد يوسف الشلبي13072015
محاسب

mohammad86sh0ms@gmail.com

أحمد معتز محمد ايمن فيومي13082015
Ahmed Moutaz 

Fayomi
0933075880

محاسب اتحاد الجمعيات الخيرية
moutazfayomi303@gmail.com

Nisreen Hammadeh0935736492نسرين هيثم حمادة13092015
مكتب المحاسب القانوني مصطفى الجاجة

nisreen.haitham@hotmail.com

Imad Aldbek0943752661عماد حسن الدبيك13102015
محاسب عام شركة خلوف التجارية

emaddabeek@hotmail.com

Anas Alhabbal0944504130أنس رفيق الحبال13112015
رئيس وحدة المقبوضات و المدفوعات

anasalhbbal@hotmail.com

adeeb_tnm@hotmail.comرئيس وحدة دفتر االستاذ العام و التقاريرMHD Adib Alsakkal0949838382محمد أديب محمد عادل السقال13122015

Aman ALArnaoutأمان محمد رائف االرناؤط13132015
0944584114 /  

0955934158

مدير حسابات اسمنت البادية
aman.arnaout@gmail.com

Hla Shamma0930006127هال محمود شما13142015
محاسبة مدفوعات اسمنت البادية

hla.shamma@gmail.com

Shefaa Altawil0934516720شفاء خالد الطويل13152015
جمعية حفظ النعمة الخيرية

sh.sh6755@gmail.com

Ahmad Alajdad0991883366أحمد مسلم األجداد13162015
غلوب مد سورية

ahmed.alagdad@gmail.com

Ahmad Oko0952355251أحمد صالح الدين عكو13172015
محاسب

ahmad.oko.80@hotmail.com

MHD Samer Totonji0940005566محمد سامر صبحي توتونجي13182015
محاسب

samertotanji@hotmail.com

Mhd Majd Alsakaty0966377016محمد مجد محمد تيسير السقطي13192015
مدقق حسابات مبتدء

majd.s_acc@hotmail.com

Suzan ALBhlouan0933271675سوزان محمد مروان البهلوان13202015

rahma.s85@hotmail.comموظفة بمالية حمصRehab Swead0965234603رحاب محمد سويد13212015

Mohammad Alshamali0936443323محمد طالب الشمالي13222015

مكتب المحترفون لتدقيق الحسابات و 

abotalib990@hotmail.comماهر وهبي-االستشارات 

صاحبة و مديرة مالية في معهد ربوع الشآمRafah Alrayes0933430257رفاه منير الريس13232015



Jamal Aleid0956616371جمال عوض العيد13242015
محاسب مالي

jamalawadzrik@hotmail.com

Feras Aljazairi0944330037فراس هشام الجزائري13252015
محاسب في شركة سوديك سورية

firasaljazairi@gmail.com

Ammar Darwish0944296554عمار غسان درويش13262015
مدير حسابات في شركة بالميرا موديك

adarwish1974@gmail.com

Manar Alimam0959124743منار محمد منذر االمام13272015
مدقق حسابات مكتب عوني زكية

juliadomina284@yahoo.com

Wisam Dahbour00وسام نهاد دحبور13282015

Samar Knefed0937338136سمر رغيد كنيفد13292015
دمشق 

عالء السيد لقطع التبديل

Ruba Albaba0932305430ربا محمد توفيق البابا13302015
دمشق شركة نبيل و سمير الكزبري

ruba7882@gmail.com

Lama Alsakkal0988556523لمى سعد الدين السقال13312015
دمشق 

مدير حسابات شركة نحاس
lamasakkal1973@gmail.com

Firas Allahham0960954441فراس محمد سمير اللحام13322015
دمشق شركة هدايا لآلليات

firas.al007@gmail.com

محمد محمد زياد شيخ البساتنه13332015
Mohammed Chikh 

Albasatneh
0933441840

pdiدمشق مدير شرة التطوير المهني 
mbasatneh@pdilk.net

Hala Alzoubi0960954441هال أحمد الزعبي13342015
دمشق تدقيق الحسابات

hala.al007@gmail.com

محمد محمد عصام اليوزباشي13352015
Muhammad 

Alyouzbashi
0944715972

دمشق شركة االحالم لالستيراد و التصدير
muhammad alyouzbashi@yahoo.com

Abdallah Aziz0944992978عبد هللا الياس عزيز13362015
دمشق محاسب مكتب الزامل لتدقيق الحسابات

aboud-az@yahoo.com

Rana Alsawah0988021112رنا محمد كنعان السواح13372015
دمشق محاسبة

ranoush-084@yahoo.com

Atef Elrayess0932456952عاطف هاشم الريس13382015

دمشق شركة األمين للتجهيزان الفنية

alryess@gmail.com

MHD Ameer Noueder0944929271محمد أمير عادل نويدر13392015
بنك سورية و المهجر

ameer.noweder@hotmail.com

Fadila Mohummad0965500831فضيلة عبد العزيز محمد13402015
اتحاد الجمعيات الخيرية

Fdelamhd@yahoo.com

Ahmad Sandouk0932461582أحمد احمد سمير صندوق13412015
مدير مالي في شركة غلوب مد سورية

ahmad.sandouk@yahoo.com

Ghalia Nablsi0933804686غالية محمد سعيد نابلسي13422015
محاسب خزينة بشركة الفرات

syriamoon light@hotmail.com

Roujeh Naanaa0933199987روجيه حنين نعنع13432015
موظف بنك بيمو

rojeh.naanaa@gmail.com

Shaza ALnounou0933910551شذى محمد صفوان النونو13442015
مراقبة دخل ارباح حقيقية

Roula ALenklizi0944505469رولى معتز االنكليزي13452015
طالبة ماجستير

dana.en93@hotmail.com



Rana Brimo0966080743رنا محمد جميل بريمو13462015
شركة حيدر

wael1987@hotmail.comالجمعية السورية للتنمية االجتماعيةWael Kassouha0940993555وائل ياسر كاسوحة13472015

Manal Samaan0955302265منال نزار سمعان13482015
محاسب رئيسي في وحدة مراجعة الحسابات

ladymanal82@gmail.com

محمد خير عقيل الجميلي13492015
Muhammad Khair AL 

Jamili
0966665555

شركة االمين للتجهيزات الطبية و العلمية
mjamili@amicogroup.com

Rami EzzoRhebani0944776315رامي محمود عزو رحيباني13502015
ارنست ويونغ/مدقق حسابات 

rami.rhebani@gmail.com

Bakri Kaakeh0966666430بكري عبد الناصر كعكه13512015
شركة ابناء بكري كعكة

bakri kaakeh@gmail.com

Burhan JamalBurhan Jamal0999641884برهان سامر جمال13522015
محاسب مدفوعات

burhanjamal0000@hotmail.com

محمد خير محي الدين الكردي13532015
MHD.Khair 

ALkurdi
MHD.Khair ALkurdi0955210476

مدير مالي لدى الشركة الوطنية لالتصاالت

Amer DarwishAmer Darwish0992651558عامر محمود درويش13542015
(شركة اوغاريت االستشارية)محاسب 

amer.darwish.ac@hotmail.com

youssef-zenieh@hotmail.comرئيس حساباتYoussef ZeniehYoussef Zenieh0994450711يوسف ابراهيم زينيه13552015

Raeda mureRaeda mure0933783179رائدة داوود مرعي13562015
دمشق شركة أسيل للصناعة و التجارة

Raeda.morey@gmail.com

محمد عبد الرحيم الصويص13572015
Mohammed 

ALswais
Mohammed ALswais0932998234

دمشق 

مدير مالي
swees2007@yahoo.com

مدين ابراهيم الضابط.د13582015
Madian 

ALdabet
Madian ALdabet0933581862

طرطوس استاذ مساعد في كلية االقتصاد جامعة 

dr.madian71@yahoo.comتشرين

غسان مصطفى وصفي الشربجي13592015
Ghassan 

Shourbaji
Ghassan Shourbaji0933292224

دمشق مدقق محاسب رئيسي
gshourbaji@gmail.com

محمد معتز محمد جالل معتوق13602015
Mhd Motaz 

Matouk
Mhd Motaz Matouk0933702072

دمشق بنك خاص
m_matouk@yahoo.com

رغد رياض خليفاوي جزائرلي13612015

Raghad 

Khlefawi 

Jazairli

Raghad Khlefawi 

Jazairli
0955546200

دمشق بنك بيبمو
raghad.khlefawi@hotmail.com

Heba TabannajHeba Tabannaj0933654054هبة عمر طبنج13622015
دمشق 

شركة زرزور و شركاه
hap_hopa@hotmail.com

عبد الرحمن رياض عطوره13632015
AbdulRahman 

Atourah

AbdulRahman 

Atourah
0933894377

دمشق مدير مالي
aattoura@yahoo.com

MAHER SINJARMAHER SINJAR0932809524ماهر موسى سنجر13642015
دمشق مدير للتدقيق الداخلي الثقة للتأمين

ms.syria@live.com

Bakria Mohammad0953539504بكرية عبد العزيز محمد13652015
مؤسسة النجار تريم نايت النجري

bakria.mohammd@gmail.com

karam Fadloun0932831066كرم مروان فضلون13662015
مسؤول اداري و مالي

karamfadloun@gmail.com



Mostafa Borglh0932529661مصطفى ياسين برغله13672015
تاجر+محاسب 

mostborglh@gmail.com

loai Mansour0933625267لؤي سعيد منصور13682015
بنك عودة

lordeco2011@hotmail.com

Ahmed Abouzaid0933921246أحمد عمر أبو زيد13692015
شركة سمير الحجة استيراد و تصدير

Anwar Afa ALrifaie0966733633أنور طاهر عفا الرفاعي13702015
محاسب في شركة الوس

anwar_2x11@hotmail.com

Faten Shalash0936739623فاتن سعيد شلش13712015
مكتب عنحوري

faten_sh1968@yahoo.com

Oula Arabia0933885383عال بدر الدين عربيه13722015
رئيسة حسابات 

oulaleen@hotmail.com

Alaa ALsaaed0937663543آالء خالد السعيد13732015
مديرية العالقات الدولية و الثقافية قسم المعيدين

Doha ALnakebضحى محمد النقيب13742015
0993678929 - 

0956905267

محاسبة في جمعية التآالف الخيرية
doha.alnakib87@gmail.com

زين محمد محسن رحمون رهوان13752015
Zein Rahmoun 

Rahwan
0943643869

hr officer في التآلف الخيرية
zeinrahwan@gmail.com

Abdullah ktaish09995817140عبد هللا عمر قطيش13762015

JerJes Touma0994209604جرجس موسى توما13772015
الهالل االحمر السوري

jerjes touma@hotmail.com

محمود عبد القادر ابو زيد آغا13782015
Mahmoud 

Abo Zead Agha

Mahmoud Abo Zead 

Agha
0949622432

مدرس تجاري
m.agao@hotmail.com

Gaby DeebGaby Deeb0988687306كابي ميشيل ديب13792015
محاسب رئيسي

gaby.deeb88@gmail.com

Farah AnbtaweFarah Anbtawe0992112353FARAH ANBTAWE@HOTMAIL.COMفرح حسان عنبتاوي13802015

عبد العزيز احمد معيكه13812015
Abed Alaziz 

Maike
Abed Alaziz Maike0944532232

محاسب لدى شركة الوزير للتجارة
abedalaziz-69@hotmail.com

Amal MarshehAmal Marsheh0991207142امل وائل مرشه13822015
محاسبة  شركة زيت الزيتون السوري

amal.m-992@hotmail.com

ahmadmattar@yahoo.comمعتمد مالي بصندوق المعونة االجتماعيةAhmad MatarAhmad Matar0992745983أحمد محمد مطر13832015

ماهر علي القلم13842015
Maher 

Alkalem
Maher Alkalem0933474800

M.Khir ShamiM.Khir Shami0955989542محمد خير زهير شامي13852015
قسم المالية-شركة الفا

mhkhshami@hotmail.com

محمد كنان محمد سرحان الخالدي13862015

Mohammed 

Kinan

 al-Khalidi

Mohammed Kinan al-

Khalidi
0933210991alkhalidi.kinan@hotmail.com

Redwan DakakRedwan Dakak0944201606محمد رضوان محمد حسن دكاك13872015
محاسب المركز التجار بحوش بالس

redwan.da;a;@gmail.com



Amer AlzeinAmer Alzein09333357436عامر عفيف الزين13882015
خبير مالي محلف لدى المحاكم

ameralzein@gmail.com

Shadi SaadehShadi Saadeh0932616392شادي فريد سعادة13892015
مساعد مدقق حسابات

shsash@hotmail.com

Sefer GeorgeSefer George0966355557سيفر جورج جورج13902015
الشركة السورية للورق محدودة المسؤولية

sefgeo@gmail.com

Ahmad TabanjAhmad Tabanj0933051168أحمد عمر طبنج13912015
محاسب لدى شركة ديادورا

ahmad_y89@hotmail.com

يزن بسام الحكيم13922015
Yazan al-

Hakim
Yazan al-Hakim0966645050

مراقب دخل
yazanalhakim@gmail.com

Rola KoreaneRola Koreane0933523260روال محمد عادل كوراني13932015

Shirin AstnbulaShirin Astnbula0944239224شيرين محمد استانبولي13942015

Saria Taha0991416298saria0936@hotmail.comساريه سميح طه13952015

Kinan Hawasly0933547344kinan_hawasly@hotmail.comكنان محمد المعتز حواصلي13962015

Ali@alamalpress.comمحاسبAli Zetoun0955529942علي محمد زيتون13972016

Zead1984@gmail.comمدرسMohumad Gazal0932137473محمد ابراهيم غزال13982016

Rima Abdoh0935274712reema_abdoh@yahoo.comريمه عمر عبده13992016

Souzan Kabbani0944367637So_uzi_81@hotmail.comسوزان محمد معاوية قباني14002016

Fahed Al Chaer0988211660fahedalChaer1234@gmail.comفهد فخري الشاعر14012016

Nesrin Nazha0952793189نسرين انور نزهة14022016

Hussam Mieni0993993949Hussam.mieni@gmail.comحسام عادل ميني14032016

Wassem Abo Shaer0993993933wasim.aboshaar@gmail.comوسيم رياض ابو شعر14042016

Mjd Mrhejمجد أحمد مرهج14052016
093339146--

0933040590
mjd.mrhj@gmail.com

Omar Kari091151407omar.kari88@gmail.comعمر محمد بشار القاري14062016

سيرياتيلDalya Al Sairawan0993993657داليا محمد فايز السيروان14072016

Amal Nashawi0944380020AmalNashawi@yahoo.comأمل محمد أكرم نشاوي14082016

يامن محمد عزام الكنج العبسه14092016
Yamen AlKanj 

Alabseh
0947846140Yamen.alabseh@gmail.com

محمد ماهر محمود طالب آغا14102016
Mhmd Maher Tallb 

Agha
0932562939

Mohammad Sawah0945454341mk.sawah@gmail.comمحمد خالد سواح14112016

عبد الرحمن محمد نذير سيد طه14122016
Abdulrahman Sayed 

Taha
0947935764Abdulrahman-st@hotmail.com

جامعة حلبHael Abo Rashid0944788671هائل محمد ابو رشيد14132016

M-Jalal Abo0945801539محمد جالل محمود عابو14142016

Marwa Mamouly0999130802مروة محي الدين معمولي14152016



marouf Mamouli0999302210Marouf980@gmail.comمعروف محي الدين معمولي14162016

Ahmad Danyal09888235014Tarek23514@gmail.comاحمد طارق محمد ديب دانيال14172016

Anas Hamzah0944521528anas_h_80@hotmail.comأنس سمير حمزة14182016

Tarek Fallaha0933253451Tarek_r_d@hotmail.comطارق محمد ماجد فالحه14192016

M-Bashar Hafez0932842763BshrHafez@gmail.comمحمد بشار محمد هشام حافظ14202016

Heba Shaaban0932931941whiteflower_h90@hotmail.comهبا محمد شعبان14212016

عبد العزيز رضوان المجاهد14222016
Abd Al Azeez 

AlMujahed
abd_alazeez_1989@hotmail.comمدير مالي0933969532

Ibrahim Al-Sayad0932995352brahemsayyad@gmail.comابراهيم احمد الصياد14232016

Lujain Al Ahdab0933332930Luj.sy239@gmail.comلجين حسين األحدب14242016

Philipe Oped0932167340Phillipe19821@hotmail.comفيليلب حنا العبيد14252016

محمد طاهر عز الدين محمح14262016
Mohamad Taher 

Mahmah
Mtm.taher.sy@gmail.comمدير مالي0947378267

MHD Khir Serafi0944692090Mohammad-serafi@hotmail.comمحمد خير محمد مأمون صيرفي14272016

Dima Akkad0944684003ديما محمد عقاد14282016
محاسبة في سكن الطالبات لجمعية بدرالدين 

الحسني
dima_akkad@hotmail.com

Mona Al Ahmar0944394721Monaammar85@hotmail.comمنى عبد الحفيظ األحمر14292016

0969298076Vicesb@yahoo.comعالء شمسي الصبيحي14302016

Hd2231984@yahoo.comمبيعات شركة سما- محاسب منشاة كيك بيك Hosam Damrle0933072254حسام عبد الرحمن دامرلي14312016

Waddah Skeifوضاح عبد الكريم اسكيف14322016
0956559303/093011

7760
waddah.skeif@gmail.com

Bassem El Tabaa0933548874btabaa@mtn.com.syباسم سمير الطباع14332016

Rasha Hassan0999568245رشا محمد حسن14342016

Haitham Harmoush0991257332هيثم تركي هرموش14352016

mtnaelnehlawi@mtn.com.syمحاسبة في شركة Alaa AlNehlawi0955695659آالء محمد بسام النحالوي14362016

Mariam.alashalabi.92@gmail.comمكتب المحاسب القانوني مصطفى الجاجةMariam AlShalabi0934127294مريم أحمد الشلبي14372016

Adnan Jahjah0991540328عدنان حسن جهجاه14382016

Nidal AbouLteif0932880774نضال عبد اللطيف أبو لطيف14392016

Emad AlSari0967769229alsari.emad@gmail.comعماد محمد مجد الصاري14402016

محمد خلدون عبد العزيز حمام14412016
Mahmoud Khaldoun 

Hamam
0955253803khkhll71@hotmail.com

Hussam Bawadkji0933667096Husambawadekji@hotmail.comحسام أحمد بوادقجي14422016

Reem Rihawi0944200729whaleinsea74@hotmail.comريم محمد كمال ريحاوي14432016

Nouran Al Shouni0968391992نوران محمد فاروق الشوني14442016

Hossamalbediwy@yahoo.comشركة سرياتيلHossam AlBidiwy0993993175حسام عبد الكريم البديوي14452016



محمد علي عبد الكريم أبو سيف14462016
Mohammad Ali Abou 

Seif
0988520225Mohammad_abosafe@yahoo.com

Habib Soulaiman0999602652Habib.soulaiman@gmail.comحبيب عمار سليمان14472016

abdulazizothmanbdcs@gmail.comصحيفة آفاقAbdulaziz Othman0933317732عبد العزيز غسان عثمان14482016

عامر عبد الرحمن القصار بني المرجة14492016
Amer Alkassar bany 

Almarjy
0999412553

تجهيزات  )شركة مصري و جزائري للتجارة 

داتاميد / (طبية 
amerkassar@yahoo.com

شركة سكرAya Manla0966161314آية محمد جمال منال14502016

Rawad Sattout0955417060rawadsahat87@hotmail.comرود غسان ستوت14512016

black_news92@hotmail.comشركة طارق بن زيادAdham Alali0999546703أدهم ابراهيم العلي14522016

Mohamad Dib Hannan0932136819محمد ديب عبد الرحمن حّنان14532016
سبنسر للتجارة و إدارة المجمعات التجارية 

(للتجارة و المواد الغذائية )
m.dib.hannan@gmail.com

Obaida Alaaeddin0عبيدة فاروق عالء الدين14542016

فرع حلب و شركة ميدماك - شركة إيبارا 

obaida12f@hotmail.comللمقاوالت

Hosam Askar0932852160hosamaskar85@gmail.comحسام عباس عسكر14552016

Ethar Alrawas0991337630etharalrawas@gmail.comإيثار محمد الرواس14562016

Azad Battal0944640496آزاد محمد فوزي بطال14572016

/ محاسب لدى مكتب الدفن محافظة دمشق 

محاسب لدى شركة اإلخالص

محاسب في شركة اإليمان

azad.f.battl@hotmail.com

ghiath91@gmail.comشركة مجنيGhiath Hadiha0966415568غياث أحمد هديها14582017

Hussam Khodairحسام محمد خضير14592017
0938252223 / 

0949556086
hussamkhodair@hotmail.comمحاسب مستودع حلب شركة ابن الهيثم الدوائية

كزين أحمد بهجت آل السلطان الغوري14602017
Kouzeen Al AlSultan 

AlGhouri
موظفة في نقابة المهندسين0944718040

Ayman Ghadri0945000945أيمن عزام غادري14612017
محاسب لدى شركة عالية بالست للمنتجات 

البالستيكية
ayman.gh94@gmail.com

Derar Al Dawahiضرار عبد الفتاح الضويحي14622017
0994978211 / 

0947135000
ddr-996@hotmail.comمحاسب

mr.2b_lion-heart@hotmail.com(ماجيك شو  )شركة مسالخي Ayham Bayazid0993300436أيهم إحسان بيازيد14632017

husainkassem353@yahoo.comشركة سيريتلHussein Kasem0935243793حسين علي قاسم14642017

basel-j.knezeh@hotmail.comمدير مالي في شركة جوتنBasel Knezeh0964655550باسل جابر قنيزح14652017

rana85s@hotmail.comغرفة تجارة حلبRana Al Hamwi0933896440رنا فتحي الحموي14662017

iyad00080@gmail.comغرفة تجارة حلبIyad Hmeidany0944343441إياد أسامة حميداني14672017

tayseer.alnoqtah@gmail.comالرفاه للطباعةSultan Tayseer Alnoktah0933853151سلطان تيسير محمد ياسر النقطة14682017

Tamara Balbaki0966395381thepaibedperson@hotmail.comتمارا محمد نذير بعلبكي14692017

xzw13@hotmail.com(الواصل  )منسق البنوك Waseem Al Khoury0955555695وسيم نديم الخوري14702017

Tareq Alsaadi0946747371طارق ابراهيم السعدي14712017

Faek Mehho0944490260wwww.afrin.80@gmail.comفائق اسماعيل محو14722017



hamze.nour94@gmail.comمعرض المأمونHamza NourAllah0992118692حمزه عالء الدين نور هللا14732017

Rana Kallaoz0932619179رانا رزق هللا قالوز14742017
موظفة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 

السورية
ranakallaoze3@gmail.com

bassamalzoubi@mejanni.comشركة مجني و شركاهBassam AlZoubi0988683745بسام أحمد الزعبي14752017

Rawan Mardini0956992614Stagemardinirawan@outlook.comروان زياد مارديني14762017

ossama982@gmail.comمحاسب دفعاتOsama Nachaat0944324678أسامة محمد عادل نشأت14772017

محاسيبNahil albaho0959626910نهيل عبد المنعم البهو14782017

dolfin460b@gmail.comمحاسبAhmad Abhari0955738013أحمد رشيد عبهري14792017

MHD. Samer Aswadمحمد سامر خالد أسود14802017
0941800044 

0941800033
m.sameraswad@gmail.com(إنانا المتحدة  )مدير مالي 

anas.albasrak@gmail.comطالب ماجستيرAnas Basrak0992845983أنس سليمان بسرك14812017

Ahmad AlShafei0944843217أحمد فخري الشافعي14822017
ahmad.shafeiso@hotmail.com / 

ahmad.shafeiso@gmail.

Muayyad Jahmani0999175336مؤيد غازي الجهماني14832017
 2015 / 10محاسب في شركة المصري من 

حتى تاريخه
muayyad92@gmail.com

nour.al.daker92@gmail.comشركة دقر و كزبري التجاريةNour Al Eman Al Daker0938178049نور اإليمان بسام الدقر14842017

محاسب في شركة أدوات كمبيوترAbd Alhak Shamden0966802301عبد الحق تيسير شمدين14852017
darkbaby1984@gmail.com / 

nour.al.daker92@gmail.com

aymoonangel@hotmail.comمدرس تكليف وزارة التربيةAyman Abou Zeraa0991439117أيمن عبدو أبو ذراع14862017

1988safaa1988@hotmail.comمكتب األستاذ سمير الدروبيSafaa Ksaier0944036865صفاء محمد صفوان قصير14872017


