
E.mailالعمل مكانالموبايلNameالثالثي االسماالنتسابالعضويةتسلسل


دمشق مالية مديريةHossam Masto0955439902مصطو ابراهيم حسام121392011

دمشق مالية مديريةAdham ALmaila0932733183الميلع مزيد ادهم221402011


Haysam Khanji0944816194خانجي ناجي محمد هيثم321422011


العقارات تجارة دائرة في مدققHusam Altaha0944543388الطه نزار محمد حسام421432011


Intesar Yassin0944476359ياسين ابراهيم انتصار521442011


التجاري المصرف في المحاسبة دائرة رئيسNazeh Jamal0966297677جمل مصطفى نزيه621452011


المالية للرقابة المركرزي بالجهاز مفتشRiyadh Eter0944817802عتر القادر عبد رياض721462011

مالي مديرRazan Labbad0944229735لباد علي محمد رزان821472012


دمشق ريف ماليةHaithm Alsahoa0932303041السهوي نسيب هيثم921482012


Hasan Arour0944377301عرعور حمود حسن1021492012


االحتياطية المخابز لجنة الحسابات دائرة رئيسةSaher Fakhri0932663834فخري عمر سحر1121542012


دمشق مالية مديرية في دخل مراقبةMajd Kabb0966850891كبب الدين بهاء محمد مجد1221552012


 الحقيقية باالرباح شعبة رئيسةRabah Al-Alawi0955619998العالوي منير رباح1321562012


طبية تجهيزات شركة مالي مديرAbd ALsatar Sharafha0933513099شرفه سليم الستار عبد1421572012


رسالن الدين عالء مكتب لدى مدققMahmmod Krekerكريكر أحمد محمود1521592012



Mostafa Moayad0944890524041/476343/464502مؤيد أحمد مصطفى1621602012Mostafa_m890@hotmail.com


الواهاب عبد حسين مكتب حسابات مدققEmad Bseiso0933562842بسيسو مجيد عماد1721612013ebseiso@gmail.com


محاسبAbdul Latif Kabbani0933326969قباني محمود اللطيف عبد1821622014abood.kabbani@gmail.com


السوري العربي الطيران مؤسسةMOHAMAD  NATTOUF0944650510نتوف القادر عبد محمد1921632014moh.nato73@gmail.com


حسن الدين حسام شركة لدى متدربة مدققةReem Alhomsi0933662644الحمصي بالل ريم2021642014reem.homsi83@yahoo.com


محاسبBassel Almaani0955678979المعاني عزت أحمد باسل2121652014B-moani@hotmail.com


Nour Samarah0944382542السماره فرحان نور2221662014n.samara30@gmail.com


الحافظ مجموعة.م.مNajeeb Alshekh Issa0932341822عيسى الشيخ الهادي عبد نجيب2321672014Najeib71@hotmail.com

Mohamed Ismael0937580411 اسماعيل أحمد محمد2421682014

 نكسيا وشركاه طباره اسامة شركة

السالمات ولطفي انترناشونال
Mohammad_ssmael@windowslive.com


السوري التجاري المصرف في مظفFERAS  ABDULMAJED0933206989سليمان المجيد عبد فراس2521692014


المالية وزارة
Nawal Shihabi0935585037شهابي محمد نوال2621702014


Duha Samouneh0953719395سمونه نذير محمد ضحى2721712014duha@mail2warld.com


محاسبAsaad Rabah0932618754رباح صالح أسعد2821722014


رئيسي مدققWael Majzoub0969000246مجذوب بديع محمد وائل2921732014wael.mhd.majzoub@gmail.com


دمشق مالية مديرية موظفةRehab Thabet0988307091ثابت محمود رحاب3021742014reehaab.1981@hotmail.com

محاسبBashar Khateeb44620201الخطيب نذير أحمد بشار3121752014




تاجرM. Samer Dia0944349559ضيا نزيه سامر محمد3221762014


Smraa ALAhmar0955439995االحمر ابراهيم محمد سمراء3321772014samra.alahmar@gmail.com


مجني بشركة متدربFadi Alkhoury Numair0966557737نمير الخوري شفيق فادي3421782014fadi.alkhouri@gmail.com


موظفElias Milana0991688581ميالنه الونديوس الياس3521792014milanabaik@gmail.com


Shadi Ghannajeh0933602004غناجه سمعان شادي3621802014shadi.ghannajeh@gmail.com


اتصاالت لدى محاسبMohamed Wasim ALBasri0956371037البصري عدنان وسيم محمد3721812014orphan2014rphan@gmail.com


التصدير و لالستيراد الشرق بوابةBassam Hakki0933655602حقي مصطفى بسام3821822014bmhakki@yahoo.com


Mohammad Nour ALShamali0932672187الشمالي نديم نور محمد3921832014m.nor1977@gmail.com


المكلفين كبار قسم دمش ماليةHanadi Alsalman0932561601السلمان ابراهيم هنادي4021842014hanadi_alsalman@yahoo.com


مشاركوه و حصرية شركة حسابات مدققSamer Kadoura0933278652قدورة فيصل سامر4121852014
samer.kadoura@sy.ey.com


متدربةRaghad ALKamha0937288636القمحه مأمون رغد4221862014raghad85@gmail.com


Tarek Mdawer0944726628المدور طه محمد طارق4321872014tmdwar@yahoo.com


محاسبNoureddin Jaffan0932465400الجفان أنور الدين نور4421882014ndjaffan@gmail.com


الباسل حديقة صحنايا اشرفيةMunzer Bakr0944973008بكر إبراهيم منذر4521892014acc.meb@live.com


ومشاركوه حصرية بشركة حسابات مدققMuhamad Wassim Alhamwi0955205646الحموي بسام محمد وسيم محمد4621902014wassim.alhamwi@sy.ey.com


سنتر تاونKhaled Atef Saleh0988044993صالح عاطف خالد4721912014k.sale2045@yahoo.com


محاسبةYara ALMatni0933849949المتني مطيع يارا4821922014yaraalmatni@hotmail.com

0
ادارة محاسبة المالية وزارةBayan Shehada0933638209الشحاده عدنان بيان4921932014


خارجي حسابات مدققMohammad Arbash0991553211عربش عدنان أنس محمد5021942014anasone@gmail.com


ادارة محاسبةAhlam Alshalabi0932554641الشلبي علي محمد أحالم5121952014


االسالمي الدولي سورية بنك كوظفTalal Mhesh0955447080محيش الستار عبد طالل5221962014t.mhesh@gmail.com


Dana  ALZzin0944355214الزين هشام احمد دانة5321972014dana.alzen@gmail.com


سورية ويونغ ارنست ومشاركوه حصرية شركةHiba AbouSerrieh0992005500سريه ابو محمود هبا5421982014hiba.abou.serrieh@outlook.com


شمرا شركة الحديثة السورية المدرسة مالي مديرMHD Anas Arnous0944224029عرنوس اديب محمد انس محمد5521992014ans_arno@yahoo.com


محاسبAnas Shahrour0946443768شحرور خير محمد انس5622002014anassh86@hotmail.com


محاسبIbrahim ALAssali0932114680العسلي دياب ابراهيم5722012014ibrahimmasali@gmail.com


المالية و للرقابة المركزي الجهاز في مفتشSamer Alomar0947902902  / 0993444850العمر هدروس سامر5822022014
economist11z@hotmail.com

s.banking@gmail.co


 تدمر شركة لدى متدربShaza Shourbagi0930221532شربجي فائز محمد شذى5922032014shaza.ahourbagi@gmail.com


الرسوم و للضرائب العامة الهيئة في النفقات دائرة ئيسةNajah ALAhmad0944750426األحمد حكمت نجاح6022042014
najah979@hotmail.com


رئيسي مستشارMunther ALKawadri0933932342القوادري محمد منذر6122052014munzer.alkawadri@gmail.com


ويونغ ارنست مشاركوه و حصرية شركةAhmad ALNouri0933918988النوري هاني أحمد6222062014ahmad.cma@gmail.com


الحضارة شركة لدى محاسبKhaldon Shalabi0988980930شلبي رباح محمد خلدون6322072014khaldonshalabi84@gmail.com


المحاسبة لمادة ومدرس تنفيذي مديرMohamad Amer Alkabani0994148575القباني بسام محمد عامر محمد6422082014amer12341@hotmail.com

os_salloum@hotmail.comللصناعات قلعيOusama Salloum933228911سلوم سلمان أسامة6522092014



Issa Jabbour44574740جبور عدنان عيسى6622102014
 البحري للنقلtsco مؤسسة لدى مالي مدير

البري للنقل الطرابلسي ومؤسسة

issaj@scs-net.org

is.jabbour@gmail.com


الشرق بنك- داخلي مدققRafik Makhoul0932791377مخول فايز رفيق6722112014mr1919v@hotmail.com

alaaaldeen_84@hotmail.comالقاضي حسين شركة لدى متدرب
Alaa Aldeen Brijawi0966657751بريجاوي يحيى محمد الدين عالء6822122014


Bilal Aldalati0944319393الداالتي سعيد محمد بالل6922132014bilal_d81@hotmail.com


مالي مديرNoureddine AL-Mouselli0992111354الموصللي مراد الدين نور7022142014nnmoselly@gmail.com

hAZEMALSAMMAN@HOTMAIL.COMالتكنولوجيا و للعلوم الجامعة- دكتورHazem ALsamman0949961115السمان غالب محمد حازم7122152014


Kinan Taktak0933987913طقطق محمد كنان7222162014eyeobado@hotmail.com


حسابات رئيسMHD WasimToumeh0933844128طعمة محمود وسيم محمد7322172014
wastom1983@gmail.com


Dagher Jouria0932973065جورية ابراهيم داغر7422182014


جود شركةMajed Alddin Alyou0933662516عليو القادر عبد الدين مجد7522192014magedaldin@hotmail.com


Emad aldeen mardeni 0944610609مارديني مروان الدين عماد7622202014emadmardeni@yahoo.com

zoulfekar mansour 0936209338zoulfakar-sor@hotmail.comمنصور سليمان الفقار ذو7722212014


ديلويت شركة خارجية حسابات مدققsara Taki0999549257تقي محمد سارة7822222014sarataki86@yahoo.com


توش اند ديلويت شركة
Hazem abou hammoud093322324حمود أبو محمد حازم7922232014


قطر مالي مديرmazen Alhafi0988081970الحافي عدنان محمد مازن8022242014Mazen_H1970@yahoo.com

www.samer-youssef@maktoob.comمحاسبSamer Youssef44071825يوسف الدين بهاء سامر8122252014

zeino@zeino.netوصيرفي سعودي شركةBashar Zeino44371966زينو حمزه بشار8222262014


طالبNasser Hammoudi0992331709حمودي حكمت ناصر8322272014maa.nasser@yahoo.com


تامين شركة محاسبRana Arbash0933039787عربش نقوال رنا8422282014arbashrana@gmail.com


تأمين شركة في محاسبElie Alkhouri0945454594الخوري رشيد ايلي8522292014elie.alkhoury1@gmail.com


دمشق جامعة االقتصاد كليةBasel Asaad0944425792أسعد عدنان باسل8622302014basad@scs_net.org


الديوب ديب محمد مكتبSamer Ibrahim955958559ابراهيم يوسف سامر8722312014samzeus79@gmail.com


مدار شركة حسابات رئيسAnas Kharouf0962765641خاروف راتب أنس8822322014anas.k820@gmail.com


قاسمو تميم المهندس مكتب في محاسبةRana Kasmo0968296424قاسمو تميم رنا8922332014


درعا مالية في موظفةAreej Fallaha0955784985/0994745271فالحة محمد أريج9022342014


Muhammad Oukal0991100067-0992475475عوكل عدنان محمد9122352014
muhammadoukal@hotmail.com

mohammedou85@gmail.co


Basel Khrebh0944716401خريبة خالد باسل9222362014


للتأمين المتحدة الحسابات رئيسRoula Mouamar0956666219معمر الياس روال9322372014r.mouamar@uic.com.sy


التأمين لشركات السوري االتحادMha.Houmam Alzein0944336489الزين هشام همام محمد9422382014houmamzein@yahoo.com

msh11235@hotmail.comمحاسبMohmad Alatrash49214289االطرش بشير محمد9522392014


Yassen Jandal0945555572جندل خليل ياسين9622402014


الشعلة سمينس شركة تجاري مديرMHD.Hisham Dahbour0933198772دحبور نهاد هشام محمد9722412014hisham.dohbour@gmail.com


افاق مؤسسة عام مديرMohamad Zakaria0944437831زكريا ياسين محمد9822422014zeinabzakaria97@hotmail.com




Eiman Alhakim0932789228الحكيم مروان إيمان9922432014ha.77@hotmail.com


مالي مديرAbdol Rahman Salah Eddin0933371210الدين صالح نادر الرحمن عبد10022442014abdyia@yahoo.com


Zeina Ghbrian0947081334غبريان فارس زينة10122452014

esamzabad@hotmail.comمحاسبMOH Essam Zabad0992999141زباد راتب محمد عصام محمد10222462014


بحماه المائية الموارد- ادارة محاسب حماه مالية موظفEsam Dandashi0944979634دندشي المجيد عبد عصام10322472014essam-d-1964@hotmail.com

الوطني حماه لمشفى العامة الهيئة ادارة محاسبAzzam Jenbaz0944417129جنباز عوض عزام10422482014

Mostafa Alabed0966276450mostafa_abed_79@hotmail.comالعابد ابراهيم مصطفى10522492014


المالية للرقابة المركزي بالجهاز مفتشMahmoud Kadalem0992211184كدالم مجحم محمود10622502014mhm_k@hotmail.com

Barea Salhab0955395278barea.salhab1984@gmail.comسلهب علي بارعة10722512014


حسن الدين حسام شركة لدى متدرب مدققJehad Wehbi0933987384وهبي بشير جهاد10822522014jehad.wehby@gmail.com


 الميدان دمشقMazen Almogharbi944275110المغربي احسان مازن10922532014almoghrabi2004@hotmail.com

ahquasem@gmail.com المالية وزارة في التنظيمية و االستراتيجية فريق رئيسAhmad Quasem33279228قاسم قاسم احمد11022542014


شموط شركة محاسبMohammad Ghiath Alomari0955350056العمري محمد غياث محمد11122552014aboualgheth@live.com


المالية لالوراق الشام شرطة امتثال ضابطHamed Saifalden0949857057الدين سيف بسام حامد11222562014hamedsaifalden@gmail.com

rekke@deoitte.comحسابات مدققRose Alokke0969666006العكه جروان روز11322572014

iman.jarkas@gmail.comالمتحدة األمم في محاسبة/
 األحمر الصليب في محاسبة/
 التآلف جمعية في محاسبةIman Jarkas0935481481جركس رشيد محمد ايمان11422582014

mzn.kht@hotmail.comدمشق مالية مديريةMazen Alkhatib0955792782الخطيب تميم محمد مازن11522592014

Faten Kerzan0933333507كيرزان حنا فاتن11622602014
G117+شارع القصور بغداد شارع دمشق

3ط 3360/12 القباني خليل أبو 

faten_faten2@hotmail.com

kasit.co@scs-net.org

khtan1977@hotmail.comمحاسبKhtan Kher Bek0956565203خيربك علي قحطان11722612011

Hasan Balleh0932837141hasanballah@hotmail.comبله محمد حسن11822622011

aboud980@hotmail.comغزالة ابو طالل شركةAbdulrahman Shrinah0944678227شرينه احمد الرحمن عبد11922632011

bassel212006@hotmail.comالخوالني بناء شورى مهاجرين دمشقOla Khoulani0944254755خوالني عمر عال12022642011


Khaled AlJalem0933378091الجلم ابراهيم خالد12122652011
kaledjk@gmail.com

kjalem@noural.com


التمويل و للتجارة الدولي المصرفHabib Yared0932861633يارد الياس حبيب12222662011babib.yared@ibtf.com.ay


التمويل للتجارةو الدولي المصرفNour Aldandashly0944712424الدندشلي وليد نور12322672010
nour-dandshly@hotmail.com


Hussam Aldeeb0944743079الديب الجبار عبد حسام12422682011hossamdm7@hotmai.com


Firas Edlbi0988999650ادلبي الدين نور فراس12522692011fedlbi@hotmail.com


M.Nibras Alwattar0933373334الوتار نسيب محمد نبراس محمد12622702011nibrasw@hotmail.com


Mai Abozedan0932404699زيدان ابو هللا عبد مي12722712011


ياسر بن عمار جامع جانب النيل شارع حلبAnas Alsaleh0991200431الصالح ديب أحمد أنس12822722011saleh.saleh@hotmail.com


 محاسبOsama Ramadan0988585378رمضان هللا عبد أسامة12922732011auditor.100@hotail.com

Sanaa Saad0933003611سعد العزيز عبد سناء13022742011

 في المحاسبة قسم رئيسة

ss.cos@hotmail.comالسورية الحربية المالحة غرفة




Basem Smak0966920666سماك راضي باسم13122752011basem_smk@hotmail.com


حسابات مدققMohmmad Hassan Shams0944700548شمس فائز حسن محمد13222762011hassunsun@lycos.com


متدربAyham Yousef0932001294يوسف باسم ايهم13322772011ayham-you@hotmail.com


Manar Alamoree0947526249العموري هللا عبد منار13422782011manar_ads@hotmail.com


5ط 4 رؤيا ببناء الثامنة البوابة يعفور دمشقKhaled Sabbagh0933502340الصباغ ياسين الرازق عبد خالد13522792011khaled.sabbagh@sy.ey.com

firas.gcorgcs@sy.ey.comيونغ و ارنست مشاركوه و حصرية شركة
Firas Georges0993223333جرجس بشار فراس13622802011


Bahaa Batha0966611106بطحة مرعي بهاء13722812011bahaabatha@gmail.com

englishicemann@hotmail.comمحاسبAhmed Arafeh0944431975عرفه ايمن أحمد13822822011

hindalhkim@hotmail.com/دوما مالية/ دخل مراقبHind AL hkim0932965512الحكيم علي محمد هند13922832011

Mhd Talal Bairakdar0944611459bairakdar@gmail.comبيرقدار هيثم طالل محمد14022842011


Bashar Simun0933254436سمعان جورج بشار14122852011


Huda Isper0944886739اسبر يوسف هدى14222862011


Mustafa AL-tayyan0933230235الطيان أحمد مصطفى14322872011mus_tayyan@msn.com


المالية وزارةIman Koukou0932828332قوقو معتز ايمان14422882011


داخلي مدققAhmad Moukhtar Alhaj Ahmad0933671683أحمد الحاج محمد مختار أحمد14522892011moukhtar_cma@hotmail.com


قانوني محاسب مكتب في مدقق
Mohammed ALTahhan0966834863الطحان أحمد محمد14622902012altahhan2004@hotmail.com


بنوك محاسبJomaa Ashour0988482605عاشور مسعود جمعة14722912011J.ASHOUR@ELSEWDY

khalil kussairy0991736911كسيري مخائيل خليل14822922014

Ghosson flyoun0946530827ssuna.world@yahoo.comفليون غسان محمد غصون14922932014

lzeinwaddah@gmail.comاألمير سينما جانب الصالحية دمشق933612602الزين الوهاب عبد وضاح محمد15022942014

Samer Alssabagh0933207012الصباغ هايل سامر15122952014
التنظيم صحنايا دمشق ريف

3 رقم بناء الوحدة شارع 
samer.alssabagh@gmail.com

AHMDAWI4@YAHOO.COMدمشق مدينة مالية موظفAhmad Aladawi991743930العدوي الغفار عبد أحمد15222962014


محاسب0955951754الدويري وليد خالد15322972014Khaled.aldweri@hotmail.com


دمشق ريف محافظة مالية مديرية في موظفIbrahim Nassif0933859535ناصيف محمد ابراهيم15422982012


38 الروضة شارع دمشقBahaa Arnouk0940829956عرنوق غازي بهاء15522992012barnouk@deliotte.com


38 روضة شارع دمشقWadea Haddad0933897960/0969666022حداد جوزيف وديع15623002012whaddad@deloitte.com


حسابات مدقق توش اند ديلويت شركةOuthman Chamseddin0969666019الدين شمس الحفيظ عبد عثمان15723012012ouchamseddin@deloitte.com


38 روضة شارع دمشقNaji Alhalabi0969666020الحلبي راتب محمد ناجي15823022012nalhalabi@deloitt.com


الدولية شركاه و غزالة ابو طاللMHD Ziad Alrifae0991872558الرفاعي الدين ضياء محمد زياد محمد15923032012


دمشق ريف مالية في موظفZiad Alaaraj0999431291االعرج نعيم محمد زياد16023042011


قانوني محاسب مكتب في محاسبAusama Taleb0955195873طالب محمد أسامة16123052012auso-damas@hotmail.com

AR.RASSAM@YAHOO.COMمحاسبArfan Rassam933608205رسام يوسف عرفان16223062012



Mohammad ALbali933362300البالي عيد محمد محمد16323072012

المحاسب مكتب في متدرب

mh6ali@hotmail.comالجاجة مصطفى القانوني 


البشرية الموارد دائرة رئيسMansour Alchami0991976579الشامي ياسين منصور16423082012chami_100@hotmail.com

Thaer Qaddura0988932021قدورة برهان ثائر16523092014

 قسم تحصيل شعبة رئيس

thaer_kad@hotmail.comدمشق المكلفين متوسطي


Khaled ALbukour0966923488البكور سليمان خالد16623102014


M.Majed Marratie0991999033معراتيه الهادي عبد ماجد محمد16723112014majed.73@hotmail.com


Jamil Jabkji0994637065 - 0993996111جبقجي محمد جميل16823122014Jameel 970@hotmail.com 

Rabee ALrifai0932019270rabih_vifai@hotmail.comالرفاعي محمد ربيع16923132014


حسابات مدققMHD.Firas Alkharrat0955395822الخراط يحيى فراس محمد17023142014firaskharrat@hotmail.com


Hala Alhomsi0944382729الحمصي سمير هال17123152014


دولة موظفOmar Arnous0955237518عرنوس حسن عمر17223162014omararnous@yahoo.com

Yasser Dalw0969923698دلوان صبحي ياسر17323172014
شارع برزة مساكن دمشق

الهاتف مقسم قرب حاميش 
Dalwan@msn.com


الشمالي الرمل الالذقيةHanaa Naameh0933809389نعامة ابراهيم هناء17423182014hana2n985@hotmail.com

Kais Sharifah55384511kais1985@msn.comشريفة عساف قيس17523192014

لتأجيرالسيارات شركة مالي مدير66000383خشريف ابو جمال احمد محمد17623202014

almasrie-82@hotmail.comعبدالحميدالزامل مكتب44943490المصري محمد فراس17723212014

omar260725@yahoo.comمحاسب0947193711محمد احمد عمر17823222014

alaa.oudat@alzamel-sy.comالزامل مكتب حسابات مراجع33241786هللا العودة فيصل عالء17923232014

momarha@hotmail.comبالعراق شركة مديرmhd Omar ALhalabi0948817926الحلبي فاروق محمد عمر محمد18023242014

0966588982ركبة أبو سعيد محمد عمر18123252014
 الرياض صيدلية الفوال شارع المجتهد دمشق

شهوان الدين مجد مكتب  القبو طاطيش بناء
omaraborokbeh@gmail.com

motaz_kasso@yahoo.com للطيران حديد شركة في محاسب933258213قاسو تميم معتز محمد18223262014

eyadov@gmail.comالعمالء خدمة مسؤول32656419حجة عصام محمد اياد محمد18323272014


ويونغ ارنستDania Azraq0956642352أزرق طالل محمد دانيه18423282014daniazraq@gmail.com

Anas Qartoumeh0933060833anas.qartoumeh@hotmail.comقرطومه اسماعيل أنس18523292014

EYAD SOU@YAHOO.COMخاصة مؤسسة مالي مدير933418120المؤذن محمد اياد18623302014

 mnkarmeh@yahoo.com تالة برج فيالت مزةMuhammad Nour Karmeh0944394129كرمه الوهاب عبد نور محمد.
د18723312014

MARKLOUK1981@YAHOO.COMمتمرن محاسب95835284شهدا جرجي لوك مارك18823322014

مدقق0933207294الوهاب عبد حسين سامي18923332014
sami.aag@hotmail.com

sami100.sy@hotmail.com


الكسم هادي محمد مكتب لدى متدرب
TALAL MOHAMED ZAHRAH44474555زهره محمد طالل19023342014talal zaha@yahoo.com

حسابات مدققة0935701682المسالخي محمد مؤمنة19123352014

nawrasz@hotmailوالتدقيق للمحاسبة زيدان مكتب32559800زيدان أحمد نورس19223362014



sulaimanmaree1981@gmail.comموظف0991442440مرعي خالد سليمان19323372014

sameer.sukkar@gmail.comالقطرية السورية الشركة رئيسي محاسب44932197سكر عدنان محمد سمير محمد19423382014

38m.g.alhalabi@outlook.com الروضة شارع دمشق0933689001الحلبي فواز غسان محمد19523392014

ism.frh@gmail.comعامة تجارة33856587الفريح فوزي اسماعيل19623402014

wafaatarraf@live.com موظفة
Wafaa Tarraf988533931طراف محمد وفاء19723412014

a.zinaldin@yahoo.com الدين زين بناء االزروني ساحة صحنايا دمشقAbbas Zin Aldin0944384050الدين زين شحادة عباس19823422014

shaherli@aol.comمالي ومستشار مدير0934170014شاهرلي هشام شفيق محمد19923432014

samer.attar8@gmail.com الدهبي جادة الفحامة دمشق0966096598عطار المحسن عبد سامر20023442014


47631153شقير أبو فيصل أمين محمد20123452014AMEENSHQUER@HOTMAIL.COM

 العام الطريق حاليا مفرق بلودان33639956بركات جرجس وسام20223462014

nadmilan@hotmail.comالخاصة ايبال جامعةNameer Shehabi0933406908شهابي غسان محمد نمير20323472014

samer.mb@gmail.comمالي مدير مساعد0955816829البوالقي موفق سامر20423482014

Mohamad Ihsan AlKilani0933665581الكيالني وجيه محمد إحسان محمد20523492014
 حافظ شارع شعالت دمشق

1ط النحالوي بناء ابراهيم
EKILANI1@GMAIL.COM


 المالية لإلستشاررات حلول شركة0944210096عطايا الدين محي محمد20623502014mhataya@hotmail.com

Mohamed Majdi Alberakdar33316099البيرقدار الرزاق عبد محمد مجدي محمد20723512014
شركة حسابات رئيس

البتروكية للخدمات دولفين 
majdiraw@hotmail.com

hama@wearab.netالفداء ابي شركة مالي مدير
0941832133الحسين تركي مصطفى20823522014

waelzn73@yahoo.comلالعالن طيف شركة حسابات مدير
33385222الزنبركجي وليد وائل20923532014


0955334032سكرية خليل ديما21023542014soukariehdima112@gmail.com


الروضة جامع خلف الموكامبو حلب0933756049الدين سراج نادر حكمت21123552014SerajAlDeen@gmail.com

bassam mozeh@hotmail.comالعلب لصناعة االوسط الشرق شركة91004400موزه حسن بسام21223562014

33858494yahya.salam@gmail.comسالم فاروق يحيى21323572014

Suhair Bakkour55891046بكور سلطان سهير21423582014
للتدقيق زكية عوني مكتب

الضريبية واالستشارات 
Suhair.bakkour@yahoo.com

o.saqati@hotmail.comمحاسب
MHD Omar AlSagati99187921السقطي مروان محمد عمر محمد21523592014

55754811BNA-2005@hotmail.comاالبوحسين أحمد محمد21623602014


رابع طابق-االغا بناية- الجميلية حلب33889754مدراتي محمد أنس محمد21723612014anas-9009@yahoo.com

ayman-almouallem@hotmail.comمالي مدير933422407المعلم قويدر رشيد أيمن21823622014

33719797دهمان محمود المنعم عبد21923632014
في ومستشار مدرب

البشرية الموارد ادارة 

ahmad mhm@ureach.comتجارية علوم مدرس33746273حنونة محمود احمد22023642014

mmajed1982@hotmail.comالثانوية مقابل الكوم القنيطرة0988809606الحسن سلطان ماجد22123652014

boulousash@hotmail.comمحاسب33608555االشهب معذا بولس22223662014

Taffour@hotmail.comمالي مدير55472185طفور محمود محمد22323672014

0933969447mak732011@yahoo.comالخطيب الدين فخر محمد عالء محمد22423682014




النحاس شركةMhd.Hazem Baghdadi0988147837بغدادي سعيد محمد حازم محمد22523692014hazem-ora@hotmail.com


Mohamad Hosam Alnori0968910049النوري صفوة محمد حسام محمد22623702014housam_alnouri@yahoo.com


حسابات مدقق
Ahmad Alklass Alhlaby0947400460الحلبي الكالس محمد أحمد22723712014ahmad-k.h@hotmail.com


Firas Attoura0944327750عطوره احمد فراس22823722014firasatt@gmail.com


Letaf Alhasan0933437821الحسن نبيل لطاف22923732014letaf_alhasan@hotmail.com


الزامل مكتب حسابات مدققEman Asfoor0999119085عصفور موفق ايمان23023742014eman_fisal@hotmail.com


Ahmad Tlitiتليتي شعبان محمد احمد23123752014tliti@yahoo.com

eamali@yahoo.comداخلي تدقيق مدير44256268علي عم احمد ايهاب23223762014


Khldon Branbo0933667831برانبو سمير خلدون23323772014khldon.net86@hotmail.com


تدمر شركةRami Alabdulla0999198720هللا العبد هللا عبد رامي23423782014rami_alabdulla@yahoo.com


المتحدة الجمعية بناء الزهراء جامع خلف قديمة مزة دمشقZaher Kusaibaty0944283131قصيباتي يوسف زاهر23523792014zaher_kusaibaty@yahoo.com


تدمر شركةGhaith Alkadi0967745656القاضي حسين غيث23623802014


Osama Awad0992242447عوض عمر أسامة23723812014
osamaawad8@hotmail.com


المحاسبة قسم رئيسSamer Yasser Arafeh0944579752عرفة ياسر سامر23823822014sr.arafeh@gmail.com


Yamen Maghriby0933581565مغربي هدهد تيسير يامن23923832014yamenhm@yahoo.com


Jassem Alsulaiman0988344321السليمان محمد جاسم24023842014jasssulaiman@hotmail.com

Fadi Madani0933267808مدني الياس فادي24123852014
آذار 8 شارع الالذقية

المركزي المشفى قرب 
fadimadani@hotmail.com


Razi Jnad0944222038جناد رئيف رازي24223862014rjnad@yahoo.com


Kosai Kdmanee0940999404قضماني رياض محمد قصي24323872014K_kdmanee@yahoo.com

mhd hasan haidar0933223354hasanhaidar76@hotmail.comحيدر علي محمد حسن محمد24423882014

akassibeh@gmail.comمباشرة مدير0944222830كسيبه ياسر محمد أروى24523892014

ihab.bizreh@gmail.comحسابات مديرihab bizreh0933280817البزره نبيه محمد ايهاب24623902014

grandibrahim@hotmail.comمحاسبIbrahim Ibrahim0955680127ابراهيم محمد ابراهيم24723912014

waelda@gmail.comالطحان فراس مكتبWael Darwesh0932964196درويش جمال وائل24823922014

fadia abdullah alsukkar0966216620fsukkar@yahoo.comالسكر هللا عبد جميل فاديا24923932014

rashapc@hotmail.comمحاسبةRasha Samra0931887508سمرة وديع رشا25023942014

fush2604@hotmail.comمالي مديرfuad.m.alkhatib0966900390الخطيب محمد فؤاد25123952014

abdul hadi kara tahaan0988761265طحان قره سعيد محمد الهادي عبد25223962014
مقابل ابورمانة دمشق

بيكر مكتب نورا موقف 
wallet97@gmail.com

Mohamad Abd Almajeed Alghabra0944694840am.ghabra@gmail.comالغبرة الدين سعد المجيد عبد محمد25323972014

Mohammad alhuseen0932222446saaed84@yahoo.comالحسين الحمود هللا عبد سعيد سائد محمد25423982014

kasser-2005@yahoo.comسكنية تعاونية جمعية محاسب0933497495السملوت عادل كاسر25523992014

samerjolak@hotmail.comحسابات مدقق0944840360جوالق احمد سامر25624002014

aghyadhajkab@yahoo.comالمصري أحمد  لدى متدريAghyad hajkab0988322416قاب حاج الدين محي أغيد25724012014



faisal deeb0932947185faisaldeeb@live.comديب محمود فيصل25824022014

lukman-hatoum@hotmail.comالمالية مديرية في موظفLukman alhatoum0990404151الحاطوم حمدان لقمان25924032014


 الروضة حي جرمانا دمشقSalman AL Hakeem0944883740الحكيم حسين سلمان.د26024042014dr.salman.alhakeem@gmail.com


حسابات رئيس0932213024دله محمد أسامة26124052014osama_ma@hotmail.com


محاسب0988945089باشي أوطه محمود عادل أحمد26224062014ahmadadl83@gmail.com


Ahmad Rami Altunji0933500928التنجي جميل محمد رامي أحمد26324072014raltunji@yahoo.com


Dania Kattaa0969880596قطاع منير محمد دانيا26424082014daniaaya@yahoo.com


مالي مديرMHD Eiad Youzghatli0988410959يوزغاتلي الغني عبد اياد محمد26524092014eiadyou@hotmail.com


Awn Allah Rafik0944043807رفيق طالل هللا عون26624102014Awnallah10rafik@yahoo.com


Ghassan Tayyan0945555553طيان زياد غسان26724112014ghassan.ty@hotmail.com


مالي مدير
Mohammad Kao0933687849كو ماجد محمد26824122014.


مالي مديرSaleh Jumaa0932064061جمعة صالح صالح26924132014sabhjmmaa@yahoo.com


Mohammad Waleed ALhaj Obeid0991456787عبيد الحاج حسن وليد محمد27024142014


حسابات مدقق0967896799حجل محجوب عامر27124152014amerhajal@gmail.com

رؤيا بناء الثامنة البوابة يعفور دمشق
مشاركوه و حصرية0944504404طعمة ياسين محمد نرجس27224162014
narjes.tomeh@gmail.com

narjes.tomeh@sy.ey.com


السورية الحربية المالحة غرفة في المحاسبة قسم رئيسةSanaa Saad0933003611سعد العزيز عبد سناء27324172014ss.cos@hotmail.com


Samer Ibrahimابراهيم غانم سامر27424182014


 دمشقAhmad Alhaj Kanbr0930939729قنبر الحاج زهير احمد27524192014

grandibrahim@hotmail.comمحاسبIbrahim Ibrahim0955680127ابراهيم محمد ابراهيم27624202014


Yassen Ganem0932125773غانم غانم ياسين27724212014yassen99999@hotmail.com


سورية فرنسبيك رقابة دائرة مسؤولLaith Rikabi Sukari0992222206السكري الركابي برهان ليث27824222014laith.rikabi@gmail.com

دمشق مدينة مالية مديرية في موظفMohamad Hassan Alhawasli0988963661الحواصلي أحمد حسان محمد27924232015


دمشق بمالية االستهالكي االنفاق دائرة رئيسMahmoud AbdALkader0944737257القادر عبد ابراهيم محمود28024242015


دمشق مدينة مالية- دخل مراقبNemah Sabaa0932417711سبعه فايز نعمه28124252015

hussein1975@gmail.comمحاسبHussein Ibrahim Ahmad0992111222أحمد إبراهيم هللا عبد حسين28224262015


دمشق مالية دخل مراقبMuhammad Abdeh0955959058عابده هللا عبد محمد28324272015mhd.abdeh@yahoo.com

Mayada Ashkar0964444900االشقر محمد ميادة28424282015
الصناعية دعبول مجموعة مالي مدير

/
اليرموك بجامعة مدرسة
mh.ashkar@yahoo.com


الشام بنك- داخلي مصرفي مراقبHossam Alhallak0933327474الحالق مصطفى حسام28524292015h.al-hallak@chambank.sy


دمشق جامعة في مدرسةManal Alsheah0944904400الشياح ابراهيم منال28624302015manalalsheah@gmail.com

M.Mokhles Khello0933339873خللو غياث محمد مخلص محمد28724312015
في المالية الشؤون مدير

المائية للدراسات العامة الشركة 
mokhles.homs@gmail.com

essam_z99@hotmail.comمحاسبEssam Zaabi33728395زعبي خالد عصام28824322015


البجعة شركة حسابات مديرKhaled Sheikh ALHara0937786346الحاره شيخ نذير خالد28924332015kha.alhara@hotmail.com


للمطاحن دمشق بفرع المالي المسؤولAhmad ALSaad0991073764سعد السعد أحمد29024342015ahmad1182003@jmail.com




دمشق مالية موظفGhassan Mahfouz0933335699محفوظ عمر غسان29124352015


حماه مالية في دخل مراقبOssama Galook0932775653جعلوك مظهر أسامة29224362015usamah.jaalouk@gmail.com


محاسبةHala Almaleh0991015450المالح نذير محمد هال29324372015halol74@yahoo.com

zohair.nabulsi@yahoo.comغزالة ابو طالل شركةMHD Zouhair Alnablsi0933777056النابلسي زياد محمد زهير محمد29424382015


المالية لالوراق دمشق سوقOsama Hasan0991111157حسن أحمد أسامة29524392015osama_hasan@hotmail.com


Saada Krizan0944284169كريزان حسين سعدا29624402015sadaa.k@windowslive.com


دمشق مالية في موظفةDaleen Tali0933145470تلي محمد دالين29724412015


المالية وزارة في موظفةLara Sulaiman0944919186سليمان الكريم عبد الرا29824422015lara.sy83@gmail.com


 يونغ و ارنست حسابات مدققMohamad Wael Mashkhas0967239000مشخص عادل محمد وائل محمد29924432015wael_mashkhas@hotmail.com

Mohamad Kabbani Daire0944406737mhd.kabbani@hotmail.comالديري القباني الكريم عبد محمد30024442015


موظفNadeem Alibraheem0933125780االبراهيم صالح نديم30124452015nadeem.alib@yahoo.com


Nibal Jomaa0955673544جمعه سعيد نبال30224462015nibal.jomaa@gmail.com

aymanf1986@gmail.com االهلية الشركة الحسابات قسم رئيس
Ayman Alhalabi933019712الحلبي نزار أيمن30324472015

حرة تجارةMaan Alkhouri966389088الخوري حكمت معن30424482015

firas-masry@hotmail.comمكي نوار مكتبFiras Masry0944943490المصري بسام محمد فراس30524492015

sm-1963@hotmail.comمالي مديرMohammed Saeed Kouider Almoualem0992547063المعلم قويدر رشيد سعيد محمد30624502015

amjad _acc@hotmail.comمحاسبAmjad Serriya88383682سرية سهيل أمجد30724512015


محاسبBassam Tarakji0933856262طرقجي مصطفى بسام30824522015bassam1982@gmail.com


M.Wasim Salhdar0944576576سلحدار نزار محمد وسيم محمد30924532015Wasims1971@gmail.com


للحواسيب الهندسية الشركةMahmoud Alshater0933717056الشاطر محمد محمود31024542015mshater6@gmail.com

Atractive.soal@yahoo.comمحاسبOsama Abdeen0933930611عابدين ماهر أسامة31124552015

Abou.alhoda@Gmail.comمدققAbou Alhoda Azkoul33841216عزقول توفيق محمد الهدى ابو31224562015


اخوان عطار شركة حسابات مديرةAsmaa ulubd Almajeed0956666347المجيد العبد فؤاد أسماء31324572015asma@yahoo.com


متدربةRim Dib0933426264ديب حسيب ريم31424582015rimdib@scs_net.org


الطبية للتجهيزات االمين شركةHala Bani ALMarja096625239المرجة بني سمير محمد حال31524592015hala_838@hotmail.com


Samar Alyousef0957853877اليوسف الناصر عبد سمر31624602015samaralyoussef@hotmail.com


Marwa Alsyed Obeid0937261470عبيد السيد عدنان مروة31724612015mera.soma@hotmail.com


ey في حسابات مدققBelal Albonni0966099090البني حسين بالل31824622015balbnnni@hotmail.com


يونغ و ارنسيتRami Alaisami0988992006العيسمي منصور رامي31924632015rami.alaisami@sy.ey.com


الشام لبنك المالية االدارة موظفMohannad Darwish0932610655درويش عيد محمد مهند32024642015mohannad610655@gmail.com


سنتر ستي شامKhaled Alhamode0993257744الحامض محمد خالد32124652015khaledmalhamode@gmail.com


حسابات مدققMonaf Rafi0988383723رافع نصوح مناف32224662015monaf.rafi@gmail.com


Mohammad Shahin0988331486شاهين أحمد محمد32324672015mhd-shahin@alamalpress.com


Raghad Alnahhas0944534496النحاس أديب محمد رغد32424682015raghadns87@gmail.com




مدققRamez ALTabbaa0955169550الطباع بسام رامز32524692015ramez_magni@hotmail.com


يونغ و ارنست خارجي حسابات مدققMohamad Saleh Alabdali0934144406العبدلي القادر عبد صالح محمد32624702015
saleh.alabdali@msn.com

Mutaz Shababibie0947720626شبابيبي محمد معتز32724712015
 تدقيق حسابات مدقق

ويونغ ارنست في حسابات
e-mntaz@hotmail.com


Saleh Alnbwani0937045743النبواني سيطان صالح32824722015salehalnabwani@yahoo.com

Marwa Boubess0944861794بوبس أنور مروة32924732015


Hazem Omar0988431062عمر الرزاق عبد حازم33024742015hazemomarauditor@gmail.com


المعتدين المدققون مكتب محاسبةShaza Otahbashi0933684886باشي اوطه مروان شذى33124752015shazao82@hotmail.com


Ghalia Alkejouk0947807974الكجك أمين غالية33224762015ghaliakejouk88@gmail.com


مخاطر ادارة تنفيذي مديرAmani Alghabrh0933365020الغبرة بشير محمد أماني33324772015amanialghabrah@yahoo.com


قنبرية و دبس مجموعة مالي مديرAhmad Safieh Alfallah0944559988الفالح صفيه حسن احمد33424782015ahmad2fallh1@yahoo.com


العقاري مصرف لدى موظفةWeam Saleh0944713354صالح ابراهيم وئام33524792015we_home@live.com


الصناعي المصرفMayada Nassri0940774899نصري عبدهللا ميادة33624802015


الشعب مجلسLama Alajdad0933827096االجداد مسلم لمى33724812015


االموال غسل مكافحة هيئة سر امين نائبImad Mawed0933299822موعد محمود عماد33824822015imouaid@yahoo.com


مصرفية مالية استشاراتYazan Hosari0933986789الحصري حاتم يزن33924832015yazanhosari@yahoo.com


دمشق مالية في موظفةManal Alobahji0932801179جي العبه وليد محمد منال34024842015manal.s987@gmail.com


ضريبي مستشارManhal Ayoub0945365000ايوب احمد منهل34124852015manhal.ayoob@gmail.com


للمنظفات مدار بشركة محاسبMhd.BahaaALdeen ALHkim0966639769الحكيم الدين وليد محمد الدين بهاء محمد34224862015b.h.86@hotmail.com


مالي مراقبMohammad Baghdadi0940904614بغدادي جواد محمد محمد34324872015mgbw80@gmail.com


الغذائية المواد مساكن السويداءWaled Talab0949528009طلب سلمان وليد34424882015waledzeenaldeen@hotmail.com


Ezzat Mahairy0966150892محايري عبده عزت34524892015emahairy@gmail.com


مكسور و جواد بشركة متدربLama Aboud0954777842عبود يوسف لما34624902015lama.ll.777@hotmail.com


شركاه و مجني شركة مدقق مساعدMohammad Shaban0932068535شعبان بسام محمد34724912015mohammadshaban989@gmail.com


الكهرباء لتوزيع العامة المؤسسةMahar Estefan0944089029اصطفان اسكندر مهار34824922015


mamdouh.sa@gmail.comمالي مديرMamdouh Abd Alsalam0988436604السالم عبد عماد ممدوح34924932015

alaachawa@hotmail.comمتدربAlaa Eddin Alshawa0933065597الشوا هللا ظفر اكرم الدين عالء35024942015

التجاري المعهد في مدرسAbdulKafi Khursan99198739خرسان فوزي محمد الكافي عبد35124952015

shamansy@gmail .comابراهيم حافظ شارع دبالنMohamad Shaman ALatassi44944744االتاسي الغني عبد شامان محمد35224962015

a-sayed@hotmail.comحمص تجارة غرفة
Abdul Khalek Sayed44760500السيد زهير الخالق عبد35324972015

Nour Boughaufa0947257236nour_b84@hotmail.comبوغوفه بشير نور35424982015


محاسبAmer Khawatmi0957628813خواتمي هشام عامر35524992015aks87@hotmail.com


Mhd.Emad Taghlibe0933673674تغلبي برهان محمد عماد محمد35625002015taghlibie@hotmail.com


محاسبLawrence Alnwaqel096171812975النواقيل عواد لورانس35725012015lorans_lnl@hotmail.com


 المكلفين كبار قسم رئيسAzzar Dahdal0933633991دحدل بدر عازر35825022015azardahdal@hotmail.com



khmarashi@yahoo.comمالي مديرM.Khaled Marashi33922322مرعشي أنور محمد خالد محمد35925032015

aobashi76@yahoo.cpmحسابات مديرAhmad Otabashi988001585باشي اوطه ياسر محمد أحمد36025042015


قانوني نحاسب مكتب لدى متدربةKamar Alkhaled0935555079الخالد انيس محمد قمر36125052015kamaralkhaled85@gmail.com

mmunafb@gmail.comخاص محاسبMouhammed Munaf Breidy0955102210بريدي اللطيف عبد مناف محمد36225062015


خاص عملZaher Bakbouk0956388146بكبوك خالد زاهر36325072015zaher.auditor@gmail.com

WSAKAN@HOTMAIL.COMمحاسبMohamad Waddah Sakaan0999168480سقعان عمر وضاح محمد36425082015


ديلويت شركة تدقيق مدير مساعدMohamad Hassan Yones0944755357يونس علي محمد حسان محمد36525092015hassanyounes77@gmail.com


حسابات مدققAmr Alameer0933271482األمير بشير محمد عمرو36625102015a_amir86@hotmail.com


ادارة محاسب المالية وزارةAyman Ahmad0933510886أحمد محمد ايمن36725112015ayman.a.1000@gmail.com


Kinda Hassan0969005650حسن توفيق كندة36825122015kinda.t.hassan@gmail.com


ديلويت حسابات مدققAhmad Oudeh0988006737عودة سعيد محمد أحمد36925132015ahmadodeh888@hotmail.com


ديلويت رئيسي محاسبAnas Haj Saleh0966819547صالح حاج أنور أنس37025142015anas.hajsaleh@outlook.com


اندتوش ديلويت حسابات مديرةMary Hefteh0966401501حفته فيليب ماري37125152015mhefteh@deloitte.com


السمان و تميمي ديلويت شركة- حسابات مدققNoor Alhanna0937723885الحنا غاصب نور37225162015plastor875@gmail.com


للسياحة الراشد مكتبHassan Alhamoui0991934895الحموي الدين محي حسان37325172015hsn_ai@hotmail.com


Marwa Altayan0955150914الطيان موفق مروة37425182015sham66@hotmail.com

Ahmad Sharaf0991635221شرف محمد أحمد37525192015
 فرع السوري التجاري المصرف

المحاسبة شعبة رئيس الروضة


Hamzeh Alhaffar0944762622الحفار نذير محمد حمزة37625202015hamzeh712@hotmail.com


للمنظفات شركةكرميلMhd Said Hossari0999785479الحصري زياد محمد سعيد محمد37725212015msaidh1984@gmail.com


برايس و تدمر شركة لدى متدربMahmoud Mayhoub0932463330/0934777700ميهوب أيوب محمود37825222015
m_mayhoub@yahoo.com

m.mayhoub73@gmail.com


حلب مالية مديرة في موظفAhmad Alaf0955275068عالف أديب محمد أحمد37925232015ahmad.aaam@hotmail.com


حصريةBassel Saleh0933101088صالح الدين صالح باسل38025242015
bassel.saleh@hotmail.com

bsaleh@deloitte.com


Jenny Mardini0956524975مارديني الياس جيني38125252015jenny-mardini@hotmail.com


التفتيش و للرقابة المركزية الهيئة لدى مفقتشNabeel Ayash0944703594عياش الكريم عبد نبيل38225262015


محاسبSamer Hasan Agha0932481268آغا حسن محمود سامر38325272015agha.samer@hotmail.com


المركزي سورية مصرف لدى موظفةArwa Ibrahim Abdin0944419290عابدين ابراهيم محمد أروى38425282015abdeenarwa@yahoo.com


الشام بنك-داخلي مصرفي مراقبMohammad Arafa Khadra0955702337خضرة الكريم جاد عرفه محمد38525292015m.khadrah@chambank.sy


بغداد شارع دمشقWijdan Abou Issa0948875442عيسى أبو صبري وجدان38625302015


Fadi Drak Alsibahi0944379881السباعي دراق فايز محمد فادي38725312015fadi_sbi@hotmail.com


حسابات مدقق
Khalil Jalab0933728014جلب ابراهيم خليل38825322015khalil_jlb@hotmail.com


Heba Aljebbeh0944492822الجبه علي محمد هبه38925332015hibba.1989@hotmail.com


Dania Alsabbagh0992388987الصباغ الفتاح عبد دانيه39025342015daniaalsabbagh@hotmail.com


حسابات مدققAmer Alnaddaf0992871087النداف محمد عامر39125352015amer.naddaf2013@gamil.com




 حسابات مدققAhmad Zirkli0991738911زركلي عصام أحمد39225362015AHMADZIRKI@HOTMAIL.COM


هيكل مجموعة مالي مديرOrwa Almohana0932102050المهنا مروان عروة39325372015orwa.almohana@gmail.com


الزراعة وزارة موظفAlisar Saadeh0994094974سعادة نقوال أليسار39425382015a_saadeh2011@hotmail.com


محاسبة دكتورة طالبManaf Alazel0العازل علي مناف39525392015manaf_eco@hotmail.com


اوالده و صقال شركةElias Fayad0932385547فياض ميخائيل الياس39625402015eliafayad102@hotmail.com


قانوني محاسب مكتب في متدربEyad Nameh0966303781نعمه شحادة اياد39725412015eyadnameh@gmail.com

دمشق
Wael Shabani0993217010شبعاني علي وائل39825422015


الطبية للتجهيزات االمين شركة محاسبHussam Eddin Antabli Oghli0932678265أوغلي عنتبلي حسني حسين الدين حسام39925432015abnanas.hussam@gmail.com


متدربةMouna Churbaji0944410517شربجي فؤاد محمد منى40025442015mouna.shurbaji@gmail.com


Aman Alrassi0932951144الراسي حبيب أمان40125452015aman.el-rasi@sy.ey.com


سورية يونغ و ارنست مشاركوه و حصريةNoor Taghlebi0999677484تغلبي برهان محمد نور40225462015narroshah@gmail.com


موظفMohamad Aljalam0999025131الجلم حسين محمد40325472015


inet في محاسبةLina Akbik099310135بيق آق نعيم محمد لينه40425482015akbik.lina@hotmail.com

rano810@yahoo.comكياموتورز شركة في محاسبةRania Issa32309840عيسى عيسى رانيا40525492015


mohammad Jadid0937671057جديد محمود محمد40625502015mahd_jadid@yahoo.com


متقاعدAdel Naser0944369300ناصر محمد عادل40725512015

AKARIM@YAHOO.COMمتدربAbdulkarim Alsabbagh99433807الصباغ مامون الكريم عبد40825522015


الريف مالية- االدارية الشؤون دائرة رئيسEzzedin Ezzedin44391650الدين عز الفتاح عبد عزالدين40925532015ezzedin.ezzedin@gmail.com

Waleed.farahat@gmail.comرئيسي داخلي مدققWaleed Farhat0966222493 ، 0933009293فرحات خير محمد وليد41025542015


(دخل مراقب) دمشق مالية في موظفMaher Shiban0933777775شيبان باكير ماهر41125552015maher_shiban@hotmail.com


مالي مراقبMouayad al kanafani0955230082الكنفاني منير مؤيد41225562015mk.mo@hotmail.com


بالكسوة التعاوني الزراعي المصرفRyiad Abou ALsamak0944352536السمك ابو محمد رياض41325572015manarabualsamak@hotmail.com


Rama ALbringi0933933654البرنجي فؤاد احمد راما41425582015ramaalbringi@hotmail.com


بداية مؤسسة مالي مديرmuhannad Oukal0933556693عوكل عدنان مهند41525592015m@altanmya.net


االسالمي الدولي سورية بنكShaza Shalan0932219221شعالن غالب شذا41625602015S.shalan@siib.sy


اخوان زين شركة في حسابات مديرMustafa Kanafani0933204573كنفاني حسني مصطفى41725612015

MHD.Anas ALdehneh0944504564anasdehneh@gmail.comالدهنة نذير محمد انس محمد41825622015

jawadat212@gmail.comمحاسبJawdat ALsayd0992761468السيد الدين عز جودت41925632015

basheeralrouh72@gmail.comدمشقBasheer ALrouh0988771760الروح رشيد محمد بشير42025642015

الشام بأجنحة محاسبةAber Naser0988443109ناصر عصام محمد عبير42125652015

Safaa ALhalabi0937288516الحلبي هاني صفاء42225662015

nawaredris@hotmail.comبحرات سبعNawar Edrees0991374731ادريس هيثم نوار42325672015


البسة شركة/ مالي مديرSuhill ALhasan0945940940حسن الحكيم عبد سهيل42425682015suhillalhasan1@gmail.com

Samer Jafar0947297716جعفر احمد سامر42525692015
و التقارير قسم مسؤول

/الشام بنك/ المالية البيانات 
samer.jafar78@gmail.com




محاسبMohamad Ammar Jalab0944589273جلب وهبي محمد عمار محمد42625702015


التمويل قسم/ البركة بنك موظفةDana Ramadan0933813435رمضان غسان محمد دانا42725712015dadoo-rm@hotmail.com

Youssef Dabeh0944855079ضبع محمد يوسف42825722015
مصرف لدى قسم رئيس

التمويل و للتجارة الدولي 
youssefda1980@hotmail.com


محاسبMhd Jehad Tasabhji0933077336تسابحجي سمير محمد جهاد محمد42925732015jehad_tasabhji@hotmail.com


Samer Mukhalalati0933663500مخلالتي لمعت محمد سامر43025742015

محاسبSafa Aldeen Abourdan88906825دان ابو وليد الدين صفاء43125752015

القطرية القيادة في المالي القسم رئيسMohammed Al Moosa55429202الموسى محمود محمد43225762015


يعقوبيات بوزانت مجموعة شكرةMahmoud Albasha0991683257الباشا أحمد محمود43325772015malbasha563@yahoo.com

/3/ بالفرع الحسابات قسم رئيسMoustafa Rasoul0951416695رسول محمد مصطفى43425782015


دمشق بمالية االجور و الرواتب دائرة رئيسMossa ALissa0944928441العيسى خلف موسى43525792015


موظفRami Makdesi0932389258مقدسي مخائيل رامي43625802015RamiMakdesi@hahoo.com


حسابات مدققOmar Sheker0944480549شكر محمود عمر43725812015omarsheker@yahoo.com


نيحاوي سمير مكتب لدى متدربةOla Boudiar0956924455بدير بشار محمد عال43825822015ola3alosha@hotmail.com

amerrahmoun@hotmail.comلاللمنيوم الشالح شركة في محاسبMhd.Amer Rahmoun0933974911رحمون موفق عامر محمد43925832015


المالية بوزارة موظفManhal ALage0944472512العجي علي منهل44025842015


دمشق ريف مالية في موظفNaras Deef Allah0949285732هللا ضيف الهادي عبد نورس44125852015


للمشاريع تجاري مديرHisham Massalmeh0988001598مسالمة عيد محمد هشام44225862015hisham.massalmeh@gmail.com


مدرسSaad ALSalem0969917867السالم صالح سعد44325872015alseis1976@yahoo.com


المحاسبة قسم مدير/ مالي مراقبMHD Bassel Hammour0933264200حمور احسان محمد باسل محمد44425882015bassel.hamour@hotmail.com


Amal Nahhas0956208934نحاس صياح محمد آمال44525892015


الخاصة الدولية الجامعةMirna Oudeh0988286344عوده سمير ميرنا44625902015merna8_88@hotmail.com


مكتبية اعمالMona ALnofufi0932629144النوفي عدنان منى44725912015


لالنباء سانا وكالة في محاسبةLina ALhajo0991198970الحجو الكريم عبد لينا44825922015leen lalo@hotmail.com


دمشق محافظة مالية مديريةHanaa Skiker0955851682سكيكر اسكندر هناء44925932015hanaaskiker1_2_3@gmail.com


دخل مراقبAmela Maihoub0966594952ميهوب حبيب أميله45025942015


/ادارة محاسب/ حماه بمالية موظفMohmmed Zaki ALJammal0944536902الجمال ابراهيم زاكي محمد45125952015


مدرسةAbeer Masri0955933555مصري طراد عبير45225962015


محاسبAlaa Alden Shehadeh993517618شحادة محمود الدين عالء45325972015alaadensh10@gmail.com

Talal-kha@hotmail.com بشركة محاسبTalal Khawatmi33233396خواتمي بهجت محمد طالل45425982015


دمشق ريف مالية في موظفZiad Alaaraj0999431291االعرج نعيم محمد زياد45525992015

 محاسبة قسم رئيسNashaat Masuod944553431مسعود سليمان نشأت45626002015


مالي مديرMuneer ALkhousi0949047525الخوصي االله عبد منير45726012015
muneerkho@gmail.com


mostafa alnajjar0992306726النجار بسام محمد مصطفى45826022015zxc_m@hotmail.com


ادارة محاسبةRiman Dandy0933202828دندي رامز ريمان45926032015



Ali Zen Alabdeen Akkam0932837184عكام أحمد العابدين زين علي46026042015
حلب المالية للرقابة المركزي بالجهاز مفتش

المحاسبةاإلداريةوالم/والمراجعة التدقيق
alizenakkam83@gmail.com

تركماني الرزاق عبد اسماعيل محمد46126052015
MHD ISMAEIL

 ABDULRAZZAK TURKMANI
mutur1981@gmail.comالذرية الطاقة هيئة موظف0993333236

Hyasser64@gmail.comوتجاري وحسابات مالي قسم رئيسYasser Hafez0944932573حافظ رزوق ياسر46226062015


حسن الدين حسام شركة في متدرب مدققSalah Mousa Basha0922751854باشا موسى خلدون صالح46326072015salaho1989@gmail.com

ziad1970920@gmail.comمالي مفتشZiad Al Katib0944286524الخطيب ابراهيم زياد46426082015

mazenshb@hotmail.comمالي مديرMazen Albedah944805675البيضة شاهر مازن46526092015


تجارية شركةHakam Abdullah0969000224هللا عبد فؤاد محمد حكم46626102015hakam.abdullah78@gmail.com


نيوتاون مجموعة في داخلي مدققMohammad Mehdi Akesh0933962184عكش المنعم عبد مهدي محمد46726112015m-akesh84@hotmail.com


حسابات مديرSaw San Safi0947285611صافي نادر محمد سوسن46826122015sawsansafi@gmail.com


مالي مديرMohammed Mofed Kalaji0967777702جي قلعه ابراهيم مفيد محمد46926132015ibrakalaji@gmail.com

jaseemibrahim81@gmail.comالسورية بالطيران موظفIbrahim ALjaseem0994401724الجسيم غازي ابراهيم47026142015

المرجه بني القصار ماجد اسامة محمد47126152015
Mohamad Osama 

Kassar Bani Marjeh

خاصة شركة في محاسب0933144484oskassar@gmail.com


جبلة-
 الالذقيةSawsan Estambouly0930635833استامبولي القادر عبد سوسن47226162015sawsan2685@gmail.com

Rima ALhomsi0988895018الحمصي فاروق ريما47326172015

االجور و الرواتب دخل شعبة رئيسة

مصياف منطقة مال مديرية 


مالي مديرHani ALkhayat0966967302الخياط اللطيف عبد هاني47426182015hani.kh-29@live.com


الصحة وزارةRoula ALkazzaz0988932438القزاز محمد روال47526192015roulaqazzaz@hotmail.com


Muhammad ALhumayyer093544710الحمير قاسم محمد47626202015m_abo_hamda@hotmail.com


للطيران بالسورية موظفةNour Halaweh0988134003حالوة عصام محمد نور47726212015nour.halaweh1@gmail.com


محاسبة مديرHwmam ALkhateeb0933339079الخطيب الستار عبد همام47826222015hwmam83@hotmail.com


المهجر و سورية بنك موظفKameel Khabbazeh0932632674خبازة كمال كميل47926232015


بلدي مجلس نائبSabah Baddowr0964513826بدور علي صباح48026242015


حسابات رئيسMuhannad ALdanky0933814693الدنكي سعيد مهند48126252015mdanky@gmail.com


سوريا للتأمين العربي المشرقHassan Farah0994131275فرح يوسف حسان48226262015hassanfarah72@yahoo.com

Assad ALkhatib0944797921الخطيب علي اسد48326272015

وزارة في ادارة محاسب

الخارجية التجارة و االقتصاد 


دعدوش شركة/ محاسبةBayan Khadra0962410472خضره تيسير محمد بيان48426282015kh.bayan@yahoo.com


محاسبةAyham ALsalem0933000398السالم احسان أيهم48526292015ayham.2012@hotmail.com


السوري الطيران/ موظفAhmad Mazen Akid0933717300عقيد الوهاب عبد مازن محمد48626302015maz.akid@gmail.com


االسنان طب مواد لتجارة اللواج مركز ادارةAhmad ALLawaj0932656643اللواج ابراهيم أحمد48726312015ahmad.allawaj@gmail.com

Ahmad ALkhteeb0946792250alkatip2@hotmail.comالخطيب العال ابو محمد احمد48826322015

Ghayth Al Farehat0932872128gal frehat@gmail.comالفريحات سلمان غيث48926332015



yasser153@gmail.comمالي مديرMHd Yasser Habib0966800801حبيب عدنان محمد ياسر محمد49026342015

Emad AlDin Safar AlHalabi0966576934الحلبي صفر عدنان الدين عماد49126352015

Hussam AlSaab0944459689الصعب عدنان حسام49226362015

ali_taleb_m@hotmail.comمالي مديرAli Taleb0991119009طالب محمد علي49326372015

دمشق ريف سياحة محاسبAli Al Fanache0944621003الفنش ديب علي49426382015

acsbsbar@gawab.comالبارودي مجموعة في حسابات قسم رئيسBashar Al Sibai0933763101السباعي سعدهللا بشار49526392015


Lina Hazim0988830920هزيم حنا لينا49626402015
linah19722008@hotmail.com

Mouhammd Eyad Edriss0944654595midriss973@hotmail.comادريس الدين سيف اياد محمد49726412015

baianalkanee86@hotmail.comوبتنجانة اسعد شركة في محاسبةBayan Al Khani0988789715الخاني نعيم محمد بيان49826422015

Habib yaziji0933923710Habib.Yaziji@hotmail.comيازجي غسان حبيب49926432016

Lama AlJlalati0958796701Lamaajlelati@gmail.comالجليالتي ياسين لمى50026442016

Najah AlThiab0933044801n.mhd.thiab@gmail.comالذياب محمد نجاح50126452016

Mohamad Nour Helal Eddin0991080139Mr.nour.helal@gmail.comالدين هالل عدنان نور محمد50226462016

مستقيلة مدرسةFadya mhy Eldin0944322059الدين محي الدين محي فاديا50326472016

Houssam Abdussalam0932531315houssam.a.salam@gmail.comالسالم عبد الرزاق عبد محمد حسام50426482016

wama@scs-net.syدمشق مالية مديرية ادارة محاسبةMourhaf Al Hourani944791197الحوراني عمر مرهف50526492016

Moulham Alhourani0933683453الحوراني عمر ملهم50626502016
 في الدراسات مكتب رئيس

السورية الطيران مؤسسة
moulham.87@gmail.com

M_as75@yahoo.comحمصAhmad Mohamad0955296138محمد صالح أحمد50726512016

Mohammad Nazer Alhallak0933327474الحالق مصطفى نذير محمد50826522016

Rana Sheikh AlShabab0933073295ranasshabab@gmail.comالشباب شيخ محروس محمد رنا50926532016

Hussein Haj Hasan0988234937Husseinsoqar@gmail.comحسن حاج نظير حسين51026542016

Tarek Ghazzi0933644644tarek.ghazzi1983@gmail.comغزي جاك طارق51126552016

خاصة شركات تدقيقMamon Abo Alwan0966402055علوان أبو رشيد مأمون51226562016

Esaaf AlNaqri0999028364النقري محمد اسعاف51326572016

mahmoud.kaimel@hotmail.comضبيط عمر القانوني المحاسب مكتبMahmoud Kimel55601636كيمل علي محمود51426582016

حمص مالية
A`asem Nemer0944013012نمر ياسر عاصم51526592016

Darwish Murad0937339000Dar-murad@hotmail.comمراد فيصل درويش.
د51626602016

Bassel Abou Lebdah0933397903bassel_81@hotmail.comلبده أبو موفق باسل51726612016

Waiel Kadri 0944489182waielacc1@gmail.comقادري أحمد وائل51826622016

Nesrin Ammar0933342947nisreen.ammar@hotmail.comعّمار عدنان نسرين51926632016

Bushra Juma Zabadne0964444330bisho.syr@hotmail.comزبادنة جمعة الماجد عبد بشرى52026642016

Dania-1981-h@hotmai.comالماليةDania Al Hallak0949913576الحالق الحسن محمد دانية52126652016

Yanal Jnad0944419120جناد حسن ينال52226662016

النقل وزارة في موظفSam Hamoud093298745حمود محمود سام52326672016



mah-cpa@hotmail.comمالي مديرMohamad Adel Homsi33804994حمصي فاروق محمد عادل محمد52426682016

Mohmmed ahmad fares0933416492فارس أحمد محمد52526692016
 االدارية الشؤون شعبة رئيس

دمشق مالية/ المكلفين كبار قسم

Kulbiaz Mattamir0931655325kulbiaz@gmail.comمطامير نذير كلبياظ52626702016

Ammar AlDamani0938300125ammarAlDamani@gmail.comالدمني محمدعادل عمار52726712016


الخيرية الجمعيات اتحاد محاسبAhmed Moutaz Fayomi0933075880فيومي ايمن محمد معتز أحمد52826722016moutazfayomi303@gmail.com

Lamis Baghdadi0944922338whiteangel@gmail.comبغدادي سعيد محمد لميس52926732016

Alsheikahlam@gmail.comاالقتصاد كلية المحاسبة قسم في دكتورةAhlam AlSheikh0966823523الشيخ علي أحالم53026742016

Mohammad Abou Roumieh0روميا ابو كامل محمد53126752016

shhs62@hotmail.comمتدرب حسابات مدققShhade Hakeme Abo Fakher32417848فخر ابو حكيمه علي شحادة53226762016

ghyath1987@hotmail.comمالي مديرmohamad ghaith albizreh0945628000البزره بسام غيث محمد53326772016

واالستشارات للتدقيق الدار شركةBelal Ajlouni0933042432عجلوني زهير بالل53426782016

Ahmadk974@yahoo.com الزراعي المصرف في موظفAhmad Klib0932802276كليب كليب احمد53526792016

Kholoud Khaiti0933543176kholood.khaiti@gmail.comخيتي خليل خلود53626802016

MHD Morhaf AlSakkal0955524433m.m.alsakkal@hotmail.comالسقال الدين سعد مرهف محمد53726812016


Ibrahim Souliman0940631599سليمان الدين سيف ابراهيم53826822016g.1brahemsalaiman84@


االسالمي الدولي سورية بنك/ داخلي مصرفي مراقبMuhammad Sami Hamdan0932228752حمدان عدنان سامي محمد53926832016v.far_away@yahoo.com

MHD Diaa AlChami AlJabi0991422788diaaaljabe@yahoo.comالجابي الشامي عماد ضياء محمد54026842016


محاسبةDiana Obaji0940943747جي عبه خالد محمد ديانا54126852016

المالية بوزارة موظف
Ahmad Tamem0933204708تميم محمود أحمد54226862016

m.shayeb@yahoo.comضرائب محاسبMohammad AlShayeb0993993166الشايب حافظ محمد محمد54326872016

redaas4@gmail.comالطباخ مجموعة مالية مديريةMohamade Reda Ashour0944428702عاشور محمد رضا محمد54426882016


mtnة شركة في موظفHusam Eldin Safi0955395717صافي العزيز عبد الدين حسام54526892016huagafi@gmail.com


االجتماعية للتنمية البركة بجمعية محاسبMhd Anas AlRawas0992725034الرواس محمد أنس محمد54626902016arawass@hotmail.com

المالية بوازرة عاملHassan Hamod0955455648/0992549833حمود سليمان حسان54726912016


Fahd Alnwelati0947402740النويالتي رياض محمد فهد54826922016fahed.nwelati@gmail.com

gazar58@gmail.comلالحصاء المركزي بالمكتب موظف دمشقGeorge Azar44622939عازار فريد جورج54926932016

husam7278@hotmail.comشوريا للتجارة الشروق شركة في محاسبMohamad Hussam AlRifaei92078576الرفاعي راتب أحمد حسام محمد55026942016

Mhd Khir Nakshbandi0933540360Mhd.na79@yahoo.comنقشبندي أحمد خير محمد55126952016

Anas Kurdab0966840578Anaskurdab@yahoo.comقرضاب جهاد أنس55226962016

Ramez Jawad Ali0988380114علي جواد سعد رامز55326972016
ramez_jawadAli@hotmail.com

rjawad@adirinsurance.

Muhammad Moaaz Aldous0932535788الدوس أديب محمد معاذ محمد55426982016

Mohammade Madany0932289712Mohammade.ma123@hotmail.comمدني هيثم محمد55526992016


Hassan Younes0955864548يونس عباس حسان55627002016



MHD Hosam Akash0932241348Hiso395@hotmail.comعكاش هللا عبد حسام محمد55727012016

Imad Barakat0935699942Imadbarakt1985@liveبركات علي عماد55827022016

Hiba Badr0932391339Hbader@deloitte.comبدر ثابت هبة55927032016

Modar AlTaiyara0933803344Modar-taiyara@hotmail.comالطيارة ممدوح مضر56027042016

سرياتيل شركةFarid Hakimeh0932447667حكيمة دياب فريد56127052016

الالذقية مالية مديرية في موظفSlim Malta0932239693مالطه الرحمن عبد سليم56227062016

HKELANIH@GMAIL.COMالحسابات دائرة رئيسHafez AlKelani33583030الكيالني أمير أحمد حافظ56327072016


Rasheed AlNajjar09553505102520267النجار الكريم عبد رشيد56427082016rasheedov@gmail.com

WASEEMNADAR@YAHUO.COMحسابات مدققMHD Waseem Nadar0932895921نضر علي محمد وسيم محمد56527092016


محاسبMohammad Salah AlBittar0955695408البيطار صالح محمد56627102016mobittar@mtn.com.sy

mayshekha@yahoo.comمون شركة مالي مديرMay Al Shekha0932508227الشيخة القادر عبد مي56727112016


Taghreed Mahmoud0993993078محمود محمود تغريد56827122016Taghridmh@hotmai.com


Daniel Lostan0932739124لوستان عماد دانييل56927132016D.lostan@gmail.com

Mohammad Alafandu@gmail.comالكلمة مشفى حسابات مديرMohammad Alafandy0955201148األفندي عدنان محمد57027142016

mhd1983sol@yahoo.comالتجاري المصرفMohammad Suleiman0932784746سليمان أحمد محمد57127152016

Amani Kaddour0933829234amani.kaddor@gmail.comقدور عمر أماني57227162016

Suleiman Jeroudi0932740407suleiman.jeroudi@gmail.comجيرودي محمود سليمان57327172016

belal77ku@hotmail.comموظفBelal Kushbari0954290061قشبري محمود بالل57427182016

Ahmad Sedawi0954422441A0988344636@gmail.comصيداوي فؤاد أحمد57527192016

Mustafa Barkoki0944451986barkoki-m@hotmail.comبرقوقي علي محمد مصطفى57627202016

Maha Salameh0944451986m.salameh@hotmail.comسالمة مازن مها57727212016

moonlight_vj86@hotmail.comالعالي الشام معهد في مدرسةRacha Aljord0955176868الجرد بشير رشا57827222016

doaaa-84@hotmail.comالمصرفي التقاني المعهد في مدرسةDouaa Abazeed0950417250أبازيد غسان دعاء57927232016

wesamaameen@yahoo.comدمشق شؤون مديرية في موظفwesam Abo Ameen0947365217أمين أبو زيدان وسام58027242016

Werad Jneid0933746520werad65@hotmail.comجنيد اللطيف عبد وراد58127252016

Lubna Nuder Almedani0937892044l_midani@hotmail.comالميداني نضر عصام محمد لبنى58227262016

Abdallah Shaheen0932600010abdalahshaheen@gmail.comشاهين يوسف هللا عبد58327272016

Walaa Alalzam0956344493walaaalalzam93@gmail.comااللزم عصام والء58427282016

Ola Alsharani0933207180markz-osh@yahoo.comالشعراني أسامة عال58527292016

samer.farah.393@gmail.comتدريب+
 تدريسSamer Abdullah Farah0999419140فرح هللا عبد جورج سامر58627302017

Hala Ganem0988243184غانم يوسف هاال58727312017

nada.alhalabi00@gmail.comشركاه و مجني/
 مدققةNada Alhalabi0967764528الحلبي فايز ندى58827322017

ALIHAMDA@SCS-NET.ORGبكال الغاميد شركة  مالي مديرMohamad Ali Hamda933400741حمده توفيق علي محمد58927332017


حسابات مدققIbraheem Alshaar0937950492الشعار رفيق ابراهيم59027342017ibraheemalshaar@gmail.com




2006 محاسبية أعمالFaesal Bayazed0944896277بايزيد عمار أحمد فيصل59127352017-
2016

mhd.arnaout@gmail.comالمحاسبة مهنة تدريب+
 تدريسMohammad AlArnaout Alromaly0944870141بالروملي الشهير األرناؤوط عماد محمد59227362017

reem-s.sh7@hotmail.comمحاسبةRim Sabahi Choaib0933975546شعيب سباهي ممدوح ريم59327372017

lamasakkal1973@gmail.comنحاس شركة حسابات مدير
 دمشقLama Alsakkal0988556523السقال الدين سعد لمى59427382017


وهبي ماهر- االستشارات و الحسابات لتدقيق المحترفون مكتبMohamad AlShemali0936443323الشمالي طالب محمد59527392017abotalib990@hotmail.com


سورية مد غلوب شركة في مالي مديرAhmad Sandouk0932461582صندوق سمير أحمد احمد59627402017ahmad.sandouk@yahoo.com

ohusami@yahoo.com للتعهدات نور مجموعة مالي مديرMohamad Osama Husamaldin0937635107الدين حسام الدين ضياء أسامة محمد59727412017

taayobee@yahoo.com االنشاءاتTalha Al Ayoubi0933476199األيوبي الجواد عبد طلحه59827422017

a.kikar@almatin.comوالصناعة للتجارة المساهمة المتين مجموعة مالي مديرAbdulsalam Kikar0991117020كيكار الكريم عبد السالم عبد59927432017

baselark979@gmail.comمتفرقة أعمال مجموعة
للمعادن حميشو معمل في مالي مديرBasel Arkawy0945544404عرقاوي عثمان باسل60027442017

Eyad Hasan0956822146eyad hsn@hotmail.comحسن عبده إياد60127452017

ahmadalab@hotmail.comزيوت/عدي الرزاق عبد خضر محمد شركةAhmad AlAbdulrazzak0938307934الرزاق العبد أسعد أحمد60227462017

bassamqiessar@gmail.comمدار شركةM. Bassam Qiessar0944327080قيسر موفق بسام محمد60327472017

ASMAALSMMAN@live.comواالستشارات للتدقيق الدار شركةAsmaa AlSamman0956819157السمان مطاع أسماء60427482017

MHD. Anas AlTailouni0966660694NASOLVER@GMAIL.COMالطيلوني مصباح أنس محمد60527492017

Ammar Alkhayer0933782121AMMAR.ALKHAYER.1985@GMAIL.COMالخّير فضيل عمار60627502017

Mohammad Ferass Abdulall0969666038fabdulalall@deloitte.comالعال عبد نذير فراس محمد60727512017

ToTa ahmadeid@gmail.comالتأمين شركةAyat Eid0950480008عيد أحمد آياة60827522017

Ahmad Khalifa0988630084ahmad khalifa000@gmail.comخليفة وليد محمد أحمد60927532017

Yamennnassour@Gmail.comالالذقية للتبغ العامة المؤسسةYamen Nassour0934042188نصور سجيع يامن61027542017

للتبغ العامة المؤسسةAbd Alaziz Alshikh0932535131الشيخ أحمد العزيز عبد61127552017

Maher-issa-85@hotmail.comخاص قطاع محاسبMaher Issa0932345288عيسى حكمت ماهر61227562017

hiba sanofi1987@gmail.comلالجئين الدنماركية المنظمةHiba Sanofi0947309858صنوفي الخالق عبد هبة61327572017

mkhudair69@gmailcomمارت عون مول في مالي مديرMohamad Khuder0932770015خضير مصطفى محمد61427582017

emadob@gmail.comالثاني التجاري التقاني المعهد في مدرس+محاسبEmad Omar Basha0948524450عمرباشا انور عماد61527592017

zakarayamulhem@hotmail.comللغاز السورية الشركة في موظفZakaraya Mulhem0935410278ملحم سليمان زكريا61627602017

Mohammad Alkerdi0988163879mohammadkerdi@gmail.comالكردي ماجد محمد محمد61727612017

hosam.ed@hotmail.comتجارية لشركة محاسبMHD. Hussam Ourfali0944309038أورفلي صالح حسام محمد61827622017

rania.b.alkateb@gmail.comمحاسبةRania Alkateb0966799534الكاتب بسام رانيا61927632017

Noor Aldin Mawaldi0969934332nooraldinmawaldi@gmail.comموالدي نذير الدين نور62027642017

MHD Wassim Baghdadi0933639751بغدادي ابراهيم وسيم محمد62127652017

anwar-1985@outlook.comمالي مدققAnwar Almohammad Alismaiel0935168739االسماعيل المحمد سعيد محمد أنور62227662017

bilaldaly@hotmail.comمالي مديرBilal Dali Kabab0966992226كباب دالي محمد بالل62327672017

thesea286@gmail.comدخل مراقبSami Soukia0932585646سوقية علي سامي62427682017



tarek.toutanji@gmail.comمخاطر مدير/
 قانوني محاسبTarek Toutanji0933650014توتنجي زياد محمد طارق62527692017

Mohamad Mamdouh Haykal0944394124هيكل صبحي ممدوح محمد62627702017

Wael Alabed Almajeed0949356557wael.alabed_almajeed@hotmail.comالمجيد العبد شحاده وائل62727712017

mosabouni@hotmail.comمالي مديرMohammed Sabouni0966555808صابوني هشام محمد محمد62827722017

rashroush_1@hotmail.comحلب صناعة غرفة في موظفةRasha Kadra Danial0933708737دانيال قدره الغني عبد رشا62927732017

abdulazizothmanbdcs@gmail.comآفاق صحيفةAbdulaziz Othman0933317732عثمان غسان العزيز عبد63027742017

tdk74d@hotmail.comمحاسبTarek Debs0933503332الدبس مختار محمد طارق63127752017


رئيسي محاسبGaby Deeb0988687306ديب ميشيل كابي63227762017gaby.deeb88@gmail.com


محاسبةDana Daghouz0932218776دغوظ حكمت دانا63327772017danadoghoz@yahoo.com

hussamkhodair@hotmail.comالدوائية الهيثم ابن شركة حلب مستودع محاسبHussam Khodair0938252223 / 0949556086خضير محمد حسام63427782017

Omar Al Omari0933637461Omar.alomari.80@gmail.comالعمري نافذ أحمد عمر63527792017

Mosaab AlSheikh0933076111mosaabsheikh@gmail.comالشيخ أحمد مصعب63627802017

Redwan Basrak0958417895Basrakredwan@gmail.comبسرك سليمان رضوان63727812017

Sulimanaly@gmail.com( تجارة
) حرة أعمالSulyman Ali0932032168علي يوسف سليمان63827822017

Sameer Saloom0933549574Sameer.saloom66@gmail.comسلوم سليم سمير63927832017

Bashar Zarnaji0932987964B.zarnaji@gmail.vomجي زرنه نديم محمد بشار64027842017
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