محافظة دمشق
عنوان العمل
دمشق تجارة شمالي الكزبري بناء الصيرفي ط 4ص.ب 2208
دمشق شارع الحمراء بناء سبكي ط3
دمشق شارع الحمراء بناء  27مقسم 7ط2
دمشق فردوس بناء كردوس فوق مكتبة ابن سينا ط2
دمشق مزة فيالت شرقية جادة الشارقة مقابل بقالية الريان بناء  4ط1
أرضي
دمشق قصاع شارع حلب جادة كريدي بناء  18شقة 6
شركة جواد و مكسور
دمشق مشروع دمر الجزيرة  15كتلة 6
دمشق مهاجرين شمسية ابن العميد بناء األيوبي ط 2
دمشق قصاع برج الروس منزل جورج فضول ص ب 4662
دمشق شارع الفردوس بناء الرباط جانب سينما دنيا ط 2مكتب الكمال
لالستشارات المالية و الضريبية
شركة جواد و مكسور

933277457

دمشق ساحة عرنوس بناء العثماني مكتب االستشارات الضريبية المالية

933445949

رقم الترخيص
11/1
11/2
11/3
11/4

االسم الثالثي
محمد وليد محمد بدر الدين الشريف
محمد محمد حريراتي
معروف أحمد شريط
مصطفى عوني محمد ياسين زكية

11/5

ياسين عبد الكريم الصباغ

11/6
11/7
11/8
11/9
11/10

محمد محسن محمد خير القطمة
عبد هللا أحمد الموسى مكسور
موجاب عزت النحاس
محمد رضا عبد الرحمن الخاني
يولندا جميل جمال

11/11

فؤاد كمال بازرباشي

11/12

محمد علي احمد جواد

11/13

محمد أديب عرفات

11/14

محمد أديب عمر النوري

11/15

محمد نذير محمد علي صالحي األصبحي

11/16
11/17
11/18
11/19
11/20
11/21
11/22
11/23

محمد موفق جودت المارديني
محمد عمر المالكي
محمد صفوة منير النوري
محمد مروان محمد داوود حافظ
محمد فؤاد محمد خير كركوتلي
محمد صالح جميل كنج
محمد فتحي فؤاد دادو
عالء الدين عمر رسالن

11/24

نزار فارس نفاخ

دمشق الصالحية -شارع عمار بن ياسر -بناء النفاخ رقم 3طابق أول فني

11/25
11/26
11/27
11/28
11/29
11/30
11/31
11/32
11/33
11/34
11/35
11/36
11/37
11/38
11/39
11/40
11/41
11/42
11/43
11/44

محمد خير سعيد الحايك
فؤاد قسطنطين فهد
محمد نعيم عبد السالم الخطيب
محمد سعيد عبد الفتاح عرفة
محمد زهير مصطفى تالج
محمد محمد خير الصياد
عز الدين محمد المبيض
محمد رياض محي الدين طباخة
قيس عثمان نوري
فايز حمدي بيضون
مصطفى محمد بديع الجاجة
هيثم عبد الرزاق عربية
عماد الدين محمد الريحاوي
عبد الرزاق رسمي الكيال
غسان هاني الكناني
لطفي جادو السالمات
فؤاد مخول فارس
بسام سليمان الجوالة
أحمد زكي زرزور
محمد جالل محمد درويش الشويكي

دمشق مساكن برزة مقسم  1منطقة  8ط1
دمشق قصور بناء فندلفت
دمشق البرامكة جانب حديقة الطالئع بناء المعلم ط أرضي
ريف دمشق المليحة حارة  17نيسان
دمشق ميسات شارع برنيه
دمشق شرقي ركن الدين الموحد مقسم  7بناء الرياضيين ط2
دمشق زاهرة قديمة بناء الناعورة دعدع و زعيم
دمشق عين الكرش جانب جمعية ساروجة
دمشق المزة المقسم  \ 40د مدخل ثالث طابق رابع
دمشق مزة فيالت /108قبو
دمشق شرق التجارة بناء الغذائية مقسم  57ط أرضي
دمشق شارع العابد جانب المطعم الصحي

944864454
944354369
944605707
933584559
933444214
933200861
955861236
966000595
988460920
933376997
933448441
944283773

دمشق جديدة عرطوز البلد طريق الزيتون
دمشق باب شرقي خلف مطعم فيدالوكا -بناء بلوق ط1
شركة اسامة طبارة و نكسيا
دمشق العباسيين -الجادة الثالثة رقم  3منزلي الخاص
دمشق ابو جرش ركن ابن العميد بناء حبال و سويد
دمشق مساكن برزة مقسم44
دمشق اتوتستراد الفيحاء جانب سنتر المستوي

988424267
944441771
944504016
9388893157
933672354
933338354
944591177

11/45

حامد علي معروف

دمشق مشروع دمر توسع شارع المغتربين بناء المحاربين القدماء ط1

932138893

11/46
11/47
11/48
11/49
11/50
11/51

أحمد زياد عبد الساتر الحناوي
محمد أحمد أسعد
احسان حسني بيازيد
فارس محمد عزت الخطيب
أحمد سعدو يونس
د.قحطان مالك السيوفي

دمشق شارع البحتري المتفرع عن الباكستان بناء رقم 60
دمشق قدسيا ساحة األمل جانب فالفل أبو شادي ط  2فني
دمشق ميسات حديقة شكو
دمشق مزة حديقة الوحدة35/5

933593101
933446438
944501015
933925502

11/52

سهيل لطفي الزركلي

11/53
11/54
11/55

نوار صالح الدين االسطواني
مروان جميل زغيب
د.محمد خالد سليم المهايني

دمشق القصاع شارع جبران خليل جبران برج الروس
دمشق ركن الدين جانب وزارة االقتصاد -بناء العاملين في المطبعة و
الجريدة الرسمية
دمشق ركن الدين ادم تحتاني بناء رقم 97
دمشق جرمانا -جانب مشفى الرافي-بناءداوود-ط1
دمشق مزة كوين سنتر طابق ثاني مكتب رقم 202

933270612

11/56

محمد عرفان محمد فيصل دلي حسن

دمشق كورنيش الميدان موقف الغواص بناء النوري مقابل الزنبركجي
ط 1فني
دمشق ميدان كورنيش موقف الثريا جانب شعبة الحزب بناء صالحي
أول بناء 1
دمشق مهاجرين مصطبة جادة ابن عياد بناء 93
دمشق مشروع دمر ج 7بناء  14ط  3ص.ب 5909
دمشق المرجة بناء الفيحاء المركزي ط 6مكتب رقم 30
دمشق شارع الثورة بناء الموصللي و داالتيه
دمشق شرقي ركن الدين جمعية الرياضيين مقسم  8ط 7
دمشق مهاجرين شطا بناء سبانو ط3
ريف دمشق عدرا العمالية جزيرة 9بناء445ط1
دمشق شارع خالد بن الوليد بناء فيحاء ط 3مكتب العالء

دمشق مشروع دمر  -جزيرة  9برج  3ط 1ص.ب 5860

الموبايل

البريد اإللكتروني

999637593
944718750
944234109

a.zakieh@awnizakieh.com

933659935
zaheia-katmah@mail.sy
933212369
932626765
933444944
933404333

YOLANDE FADDOUL@YAHOO.COM

933449720

f.bazer@scs-net.org

944266634
اليوجد
933628716
944363639
933813386
947620324
988392973
944777513
944384830
933512400

mwadini@mail.sy

mr fouad fahed@gmail.com
khatib4acc@hotmail.com
zouhertollaj@jmail.com

fayezbaydoon@hotmail.com
m.jajah@mail.sy
haytham@ibnal-hatham.com

SALAMAT@SCS-NET.ORG

fco@mail.sy
ihb@scs-net.org

drKAHTANS@HOTMAIL.COM

933766729
944774482
944373941
933210268
944627431/944493
055

k-mhayni@scs-net.org

11/57
11/58
11/59
11/60
11/61

معذا جبرائيل األشهب
د.محي الدين جميل الخطيب
محمد عدنان ممدوح النحاس
موفق سعيد المعلولي
جوزيف أسعد عشي

دمشق طلياني بستان الرئيس جادة ابن زيدون ط أرضي رقم 1
دمشق ميسات بناء هيكل ومخلالتي
دمشق ميدان باب مصلى جانب أزهار الشام ط3
دمشق جديدة عرطوز بناء كوتير طابق أرضي
دمشق عباسين ماموتية -بناء شفيق الجمل ط3

944234993
933322718
933348775
933648494
944408804

Joseph-ashi@hotmail.com

11/62

حمدي أحمد حمدي السابق

دمشق المزة شيخ سعد جادة بكر بيك بناء خضير ط أرضي العقار 5758

933242300

hsfacons@scs-net.org

11/63

محمود صالح أبو شعر

11/64

أروى عبد الرزاق جالل الدين

دمشق مقابل الباب الجنوبي لحديقة السبكي بناء  33منزل رقم 4

944707405

11/65
11/66
11/67
11/68
11/69
11/70
11/71

مصطفى أحمد جالل
محمد بشير امين توفيق الحبال
أسعد صالح شرباتي
مجد الدين أحمد الشهوان
محمد فؤاد عبد الحي عبد الحق
نزار محمد فريد سكر
د.غسان فوزي القباني

دمشق شرق التجارة بناء الغذائية مقسم  57ط أرضي
دمشق مهاجرين شورى سلمية حرس بناء الحبال ط2
دمشق جسر فكتوريا بناء وزارة الكهرباء عمارة التل ط3
دمشق مجتهد جادة الفوال جامع خيرو ياسين بناء طاطيش القبو
دمشق المزة شارع المطار مقسم /45د
دمشق المزة بناء مجلس الوزراء محضر  29ط6
دمشق البحصة بناء فندق البرج الذهبي ط8

932039073
944525453
933240710
933948550
932349476
966045008
944501717

11/72

أحمد محمد شريف الرمال

دمشق المزة فيالت غربية بناء جمعية البريد /59ب ط  7ص.ب 13

944427345

11/73
11/74
11/75
11/76
11/77
11/78
11/79
11/80
11/81
11/82

محمد نزار توفيق الصفدي
عبد الرزاق محي الدين الكوركي
يوسف عبد هللا المسلماني
نصر ضيف هللا كاسوحة
محمد ماجد محمد علي السبع
د.محمد جمال أحمد السطل
خليل محمد حسن الخرفان
عماد مصطفى الشامي الجابي
محمد هشام بدوي صالحي األصبحي
رياض فوزي القباني

دمشق ابو رمانة شارع اليازجي بناء الحوصلي رقم6قبو شرقي
دمشق شارع الحمراء بناء برج الحمراء ط7
دمشق البحصة
دمشق باب شرقي شارع محمود شحادة بناء35طابق 2
دمشق جسر فكتوريا بناء التل مكتب رقم26
دمشق ضاحية قدسيا  -جزيرة  b2بناء التبغ
دمشق ركن الدين أسد الدين محضر  269مقسم 17
دمشق باب مصلى أول طريق الزاهرة القديمة بناء كلثوم
دمشق مزة اتوستراد فيالت شرقية بناء المحبة مقسم 405ط8
دمشق ركن الدين الموحد مقسم  72ط4

955906753
933212316
944962370
991888186
944243362
933272172
933326548
933354744
933288399
933566261

11/83

محمود محمد خير رنكو

دمشق ركن الدين  -جسر النحاس  -شارع صالح الدين بناء 2ط1

944346443

11/84
11/85
11/86
11/87
11/88
11/89
11/90

محمد سعيد حسني بغدادي
محمد ياسر محمد نصوح مرتضى
محمد زهير محمد خير الحلبي
محمد هيثم محمد أديب سعودي
فواز خليل البابا
جميل محمد هالل
محمد خالد فوزي البيطار

دمشق الجسر األبيض  -حارةالبسَام بناء الجمال ط3

933319597

دمشق برزة البلد اتجاه الكلية العسكرية جمعية المتحدة السكنية
دمشق مزرعة شارع عمر المختار رقكم 6
دمشق ضاحية قدسيا ج e2بناء 3/7
دمشق مهاجرين -فواخير -أولياء -بناء برنبو طابق أول

933581881
944512102
933339000
944291025

11/91

شوكت محمد نظمي نصري شيخ البزورية

دمشق مساكن برزة منطقة 8مقسم 54ط4

933958571

11/92
11/93
11/94
11/95
11/96
11/97
11/98
11/99
11/100
11/101
11/102
11/103
11/104

محمد تيسير محمد عادل السقطي
حسين غازي محجوب
فؤاد حنا رومية
موفق اسماعيل الشبؤون
هيام ابراهيم حريب
غسان مسلم البارودي
سهيل جريس شداد
تحسين محمد زيادة
نعمة حنا معماري
احمد محمود المصري
عصام علي الفرواتي
خالد شحادة السعيد
رشا محمد أنور حمادة

دمشق ساحة عرنوس بناء واحة عرنوس ط4
دمشق شرقي ركن الدين الموحد بناء الرياضيين ط8

944676579
933411140

دمشق شعالن  -جانب فرن الخبز السكري بناء قتالن ط4
دمشق استراد الفيحاء بجانب سنتر المسوتي
دمشق حلبوني شارع فلسطين بناء حسني الزين ط2
دمشق قصاع برج الروس مقابل مطعم الفهد
دمشق داريا قرب مركز الكهرباء بناء سليم الفحل وشركائه
دمشق شرق التجارة مقسم  78ط1
دمشق اإلطفائية جادة ابن حزم بناء لدروبي رقم6
دمشق ميدان -ساحة المحضر  328طابق 2
ريف دمشق عدرا العمالية بناء رقم  /5/شقة 3
دمشق بوابة الصالحية

966562772
944600603

933340560
933349689
933236157
944510208
944533640
966000577

11/105

فرزت عمر العمادي

دمشق شارع بغداد -مقابل مدخل مشفى العين التخصصي بناء الطيبي قبو

933443611

11/106
11/107
11/108
11/109
11/110
11/111
11/112
11/113
11/114
11/115
11/116

ماجد محمد شفيق سرحان
محمد رضوان صبحي كزكز
محمد رفيق عبد الحميد قدسي
د.اسماعيل محمود اسماعيل
ماجد خليل بوبس
محمد زهير سعيد تيناوي
بسّام عبد الرزاق الوتار
محمود عبد الحميد درويش
خالد حسن العبود
هشام محمد الراس
أحمد فوزي عبد القادر شرف

دمشق ميدان -مجتهد  -بناء عجلوني  -مقابل صيدلية  -ط 2
دمشق مشروع دمر ج / 10أ برج  13ط 11
دمشق ميسات شارع اسامة بن المنقذ
دمشق استرراد المزة
دمشق دوما جانب المالية مكتب المنار لالعمال المالية
دمشق مزرعة -شارع الملك العادل بناء الحفار ط4
دمشق امتداد شارع برنية محضر رقم/72/
دمشق قرى االسد الحي األول  c4شقة 2
دمشق مساكن برزة مرحلة ثالثة قسم ثاني محضر 262
دمشق
دمشق ركن الدين خلف أفران ابن العبد

991611954
933226962
933675800
933509008
932555366
944233466
933271871
944312902
933272715
933364477
932958885

acac@scs.net-org
mohiddin_khatib@yahoo.com

majd.shahwan@yahoo.com
n.sokkar@unfpa.org
ghassan kabbani@hotmail.com

m.N.sAfadi@mail-sy
trust.ark@scs-net.org

majedsa@mail.sy
j-satel@scs-net.org
diaa-aC@scs-net.org
hisham.salahi@hotmail.com

vip5959@gmail.com

ahmad@asas-syria.com
kassaaeed.yahoo.com
scaa.sy@gmail.com

ism.ismaeel@hotmail.com
almnarof@mail.sy
zuhert53@hotmail.com
b.al.wattar@mail.sy

11/117

محمد محمد جميل اليغشي

11/118
11/119
11/120
11/121
11/122
11/123
11/124
11/125
11/126

فريد محمد ثابت عصفور
سليمان حسن عامر
فتحية عبد الفتاح اسماعيل
أحمد نعيم أبو الذهب
ثناء محمد الخياط
محمد عبود العرسان
وليد محمود العبد هللا
رياض عدنان قصيباتي
غسان يونس عبود

11/127

محمد ناظم أحمد قادري

11/128
11/129
11/130
11/131
11/132
11/133
11/134
11/135
11/136
11/137

أحمد رضوان سليم شرابي
اسماعيل محمد كمون
فؤاد أجود مرشد
أحمد خليل الشلبي
معتز باهلل محمد الحريري
د.نبيل بشير الحلبي
عبد هللا محمد الدقة
عقل عوض سالم
محمد أمين احمد قطاع النعل
محمد خير أحمد ضبعان

11/138

ابراهيم موفق مراد

11/139

أيمن باسم شاهين

11/140
11/141
11/142
11/143

محمد مأمون أمين الصباغ
فائز حنين مالك
مصطفى كمال حمدي المالح
شفيق هالل البطرس

دمشق مساكن برزة شارع العباس محضر  280رقم  6ط أرضي مكتب
الضياء
دمشق مشروع دمر جزيرة  17بناء  12ط أرضي رقم 3
دمشق زاهرة الجديدة مقابل مسبق الصنع بناء صعيدي

944292334
944439605

دمشق برامكة خلف الهجرة و الجوازات
طرطوس االنشاءات
دمشق مزة  -اتستراد بناء اسكان عسكري2
دمشق المزة طلعة األسدي
دمشق مهاجرين مصطبة خامسة ونصف بناء ديري ط أرضي

933245411
944612244
966770144
933520780
944435307

933880181

my_finance2005@yahoo.com

walid5k@yahoo.com
riadku44@gmail.com

دمشق الزاهرة مسبق الصنع محضر /38ريف دمشق جيرود منطقة
الحبال
دمشق الجسر االبيض شارع نسيب بكري المستقبل لالستشارات
دمشق دوار كفر سوسة
دمشق جرمانا حي البلدية مقابل مدرسة القنيطرة ط2
دمشق مشروع دمر جزيرة رقم  7بناء  23ط2
دمشق مساكن برزة استراد حاميش
دمشق بحصة -بناء النحاس ط 2جانب جامع الطاووسية
دمشق شارع بغداد -موقف السادات -جادة عاصم
دمشق برزة البلد بناء جمعية العباسين مقسم مقسم 4478
دمشق ضاحية قدسيا جزيرة  a4مدخل 2
دمشق الزاهرة
دمشق شرقي ركن الين -جانب هيئة االمداد و التموين -بناء المؤسسة
االجتماعية العسكرية
دمشق توسع دمر جزيرة  24بناء مؤسسة االسكان رقم 9شقة 11ط5
ص.ب 5321
دمشق ساحة جامع االيمان مكتب االمان للمحاسبة القانونية
دمشق قصاع جانب المؤسسة االستهالكية ط3
دمشق مزة  -طريق المطار  -مقسم  40ط 7
دمشق جرمانا حي التاللج صيدلية باسل الحلو  1480ط أرضي

944396656

galbayan@yahoo.com

933614902

ayman.shaheen@hotmail.com

932682236
932574376
933316796
992566909

malsabbagh@hotmail.com

11/144

عبد الرحمن محمد عربي فليون

دمشق ركن الدين شارع الهجرة و الجوازات بناء باب الجابية ط1

933755294

11/145
11/146

فوزي محمود مريش
أكرم عبد الكريم العمر

دمشق سبع بحرات بناء المخلصين الجمركين ط2
دمشق كفرسوسة -مقابل قسم الشرطة بناء245

933330439
932765192

11/147

جمال محمد صوان

دمشق ركن الدين جسر النحاس جانب جامع حمو ليلى بناء مللي ط4

932453576

11/148
11/149

أنور حمدي وهبة
عبد الرحمن محمود شاهين

دمشق مدحت باشا طالع الفضة بناء مدري ط  2فني
دمشق المنطقة الصناعية السوق التجاري

992195174
988793973

11/150

عدنان محمد حورية

دمشق زاهرة مسبق الصنع محضر ( 38قادري للمحاسبة و التدقيق)

932608975

11/151
11/152
11/153
11/154
11/155
11/156
11/157
11/158
11/159
11/160

محمد محمود عبد المحمود
عبد الرحيم موسى أبو راشد
محمد يوسف عادل الصيرفي
عبد الحميد فوزي الزامل
عارف محمد أبو ضاهر
د.محمد عماد محمد الدركزنلي
إدمون جرجس شحود
محمد فاتح أحمد وفيق فوق العادة
أحمد نواف الهوارنة
وديع جاد عوض البشارة

wessam-acc@hotmail.com

11/161

أيمن ياسين عيران

944433231

aymanayran@gmail.com

11/162
11/163
11/164

محمد هادي محمد خالد الكسم
رائد أحمد وهبه
محمود علي عباس

933227272
944399446
933613035

hadi@beckerfs.com
raid wahbeh@yahoo.com

11/165

تمام مصطفى الوكيل

933282341

tammam1963@hotmail.com

11/166
11/167
11/168
11/169

صالح الدين عمر شحادة
احسان محمود السالم
خالد صالح شرقاوي
بسام مزيد نوفل

دمشق جرمانا حي التربة(تشرين)
دمشق يرموك  -شارع المدارس
دمشق مزرعة جادة حكمت محسن بناء الطيبي
دمشق شارع بغداد خلف كازية االزبكية
دمشق عسال الورد
دمشق -الميسات -بناء هيكل و مخلالتي
دمشق مزة جبل شارع السجن بناء 1/46
دمشق مشروع دمر ج  17بناء 13
دمشق -مخيم -التضامن -مقابل جامع عثمان بن عفان
دمشق صحنايا ساحة االزردي مقابل معهد الموسيقى
دمشق شرقي ركن الدين جانب هيئة االمدادو التموين بناء المؤسسة
االجتماعية العسكرية
دمشق أبو رمانة موقف نورا
دمشق كفر بطنا -الشارع العام -مقابل مشفى الشرق ط1
دمشق مزة الشيخ سعد طلعة المشفى
دمشق ركن الدين بناء الرياضين شارع برنيه مكتب الوكيل-حماه
صابونية خلف المالية بناء الوكيل
ريف دمشق
دمشق مشروع دمر جزيرة10
دمشق اليرموك
دمشق جرمانا  -الروضة ص.ب 7667

933338816
944680650
933225066
933616568
932311984
933217677
933445544
944527538
933620226
944418266

933366861
944414880
944522322
944353369

SALAH-SH@MAIL.SY

11/170

عباس محمد حمدي شمس

دمشق اتستراد المزة البناء الثاني بعد دار البعث ط 2ص0ب 4147

944551135

11/171
11/172
11/173

ُحسن حنا الخوري
محمد خير عزت الموصللي
أمين وليد السلطي

دمشق القصور شارع عبد هللا بن الزبير رقم  18/1طأول
دمشق مهاجرين مصطبة بناء 79
دمشق ركن الدين موقف ابن العميد بناء حبال و سعدي ط 3

949679201
955873342
933300870

933355982
944311964
944343419
932040819
955672032
944344666
933299289
944351660
944365657
933231251
932507567

future.cPa@hotmail.com
kamun@mail.sy

T_NALHALBI@SVUOULINE.ORG

omr.akrm@yahoo.com

alaa82-sh@hotmail.com

Acacauditing@gmail.com
abedalraheeme@gmail.com
alzamel@aloola.sy
mabodaher@hotmail.com
med@mail.sy
edmonshahoud@gmail.com
FATEH57@GAWAB.COM

khaled.sharqawi@yahoo.com
BNOFL@YAHOO.COM

11/174

عبد الرزاق ابراهيم الطرزي

دمشق المزة خلف جامع االكرم شارع الرباط بناء رقم  15ط6

944398015

11/175

محمد طه علي البوالد

دمشق حرستا شارع الثورة الشارع العام موقف السباسنة بناء حمامة ط1

944343938

11/176
11/177
11/178
11/179
11/180
11/181
11/182
11/183
11/184
11/185
11/186
11/187
11/188

محمد سميح عبد الجليل مخلالتي
بشير علي أبو النور
محمد نور الدين حكمت عقاد
عبد المسيح بولس شماس
أيمن جمال عبد الرزاق البزرة
أحمد جمال بدر الدين مراد
محمد حسان فائز نصري
مهاب ثابت نصري
محمد مأمون احمد شيخو
محمد سالم أحمد االشقر الحموي
محمد نصير سعيد التميمي
أنجيل موسى الياس
أحمد نبيل موفق عزام

دمشق كفرسوسة جادة المعصرة شارع العمري بناء نجيبة ط1
ريف دمشق أشرفية صحنايا -ريف دمشق
دمشق ساحة العباسين بناء الصيرفي ط2
دمشق الزهراوي  -بناية الحموي ط4
دمشق مهاجرين مصطبة ابن العميد جادة  4بناء الجمال

944896261
933649274
944345008
999457917
933867270

nabilazzam@hotmail.com

11/189

رضوان علي رضا الكاتب

932985086

RADWANALI@MAIL.SY

11/190
11/191
11/192
11/193
11/194
11/195
11/196
11/197
11/198

ياسر حسين الرفاعي
نور الدين عدنان السمان
الياس انطون بحري
عز الدين ياسين الحتة
نبيل عبد هللا نادر
عز الدين محمود الخوجه
ثروة حسني الحافظ
محمد صالح حوا
نعيم محمد حجيج

دمشق شارع بغداد قزازين قرب صيدلية درويش
دمشق ركن الدين -بناء الطباع -ط 2عقار رقم 1500/15
دمشق شويكة جادة سلطان بناء األشقر الحموي رقم 570
شركة ديلويت آند توش
دمشق مسكن برزة
دمشق القابون جامع جابر بناء الجمعية
دمشق كفر بطنا مفرق الثانوية خلف مشفى الفاتح بناء الشمعدان ط
أرضي
دمشق ساحة عرنوس بناء واحة عرنوس ط4
دمشق ركن الدين أسد الدين بناء بارافي ط3
دمشق شرقي التجارة مقسم 37
دمشق ضاحية االسد
دمشق جرمانا شارع الروضة بناء دبوس
دمشق باب توما -بناء مصرف التوفير ط3
دمشق مزة اتستراد بناء الرقابة المالية ط 9بيت قاسم بالل
دمشق قدسيا شارع الوحدة بناء االختيار
دمشق مزة خلف مشفى الراوي حي الفاروق بيت عربي

944931919
955799004
933211392
933222291
933499290
933579006

933423494
932378229
992093647
944991998
933696362
933313060
944228355
933386649
932923114

11/199

بسام فوزي مللي

دمشق برزة البلد الشارع العام موقف البلدية بناء فوزي المللي ط2

944324040

11/200
11/201

لميس منير الميداني
فايز فوزي البيطار

دمشق مزة فيالت غربية شارع زيد بن الخطاب
دمشق مساكن برزة مسبق الصنع محضر /8/

944454326
944762203

11/202

عبد هللا محمد فتحي صلوحة

دمشق شارع الفردوس -بناء الرباط  -مكتب الكمال لالستشارات المالية

933582614

11/203
11/204
11/205
11/206
11/207
11/208
11/209
11/210
11/211
11/212
11/213
11/214
11/215
11/216
11/217
11/218
11/219
11/220

شهناز محمود كالوي
هنادي محمد ياسين
محمد مأمون بهجت دعدع
غازي محمد صبحي سمهوري
خليل طانيوس قسطون
ياسر محمد الطويل
د.إيمان عدنان الالذقاني
سمير محمد نيحاوي
حسين يوسف فياض
عبد اإلله منير الخوصي
عامر فؤاد رومية
محمد حسام الدين حمدي قنارة
محمد عدنان امين طعمة
هشام محي الدين شمس الدين
نضال أنيس الحلبي
هشام محمد تيسير العالف
أحمد زياد مصطفى سكر
محمد أمين محمد قويدر

دمشق مساكن عدرا العمالية جزيرة 136 5
شركة أساس الستشارات األعمال (محدودة المسؤولية)
دمشق مزة خلف مشفى الرازي بناء جمعية تجارة الحريقة
دمشق شرقي ركن الدين -شارع الجوازات -بناء الصناعة 23
دمشق شرق كورنيش التجارة مقسم  /53/طابق 4
دمشق قدم مقابل المحطة القطار بناء المحاربين القدماء ط3
دمشق الفردوس بناء ابن زيدون ط 2مكتب رقم 7
دمشق برج دمشق ط 8غرفة19
ريف دمشق يبرود رأس المعرة
دمشق ساحة القصور شارع القصور بناء الحرج
دمشق قصور ساحة الخضرة بناء رقم  20ط4
دمشق مدحت باشا نزلة طاحونة السحن منزل رقم 39
دمشق مزة فيالت غربية شارع زيد بن خطاب بناء طعمة
دمشق ركن الدين ساحة شمدين بناء األمعري ط4
دمشق جرمانة الشارع العام -بناء دبوس
دمشق مزة جبل أخر الخط بناء ديان رقم ج 30

999274877
932876224
933313739
933794582
944678841
988049761
956666340
933300222
991082160
933308074
944362962
944599388
944201971
956671045
933437113
938780746

11/221

محمد علي عمر الخجا

11/222

أحمد خالد شبيب

11/223

ماهر عبدو وهبي

دمشق مجتهد بناء الوتار ط 2باب مصلى 655/16
دمشق الميسات بناء هيكل و مخلالتي مكتب المحاسب القانوني محي
الدين الخطيب
ريف دمشق الكسوة الشارع العام
دمشق شارع بغداد  -جانب كازية عوض مكتب المحترفون للتديق
واالستشارات

932808130

11/224

لؤي محمد وهيب شوكة

tahaBoulad@yahoo.com

DELOITTE@HOTMAIL.COM

n.samman@mail.sy
elias.antombahri@hotmail.com
nabil nader1957@gmail.com

ASALOHA@gMAIL.SY
hanadi@asas-syria.com

yasser tawil@hotmail.com
eeman.la@gmail.com
samir-nihawi@gmail.com

nidal2@mail.sy

944330160
933482671
933582511

11/225

طارق محمد زياد العكام

دمشق شارع بغداد -سادات  -بناء شاهين  -جانب صيدلية الحناوي

991612000

11/226
11/227

محمد صالح األسدي
وليد قاسم الموصللي

دمشق زاهرة قديمة
دمشق ركن الدين ابن العميد بناء هناء و أيوبي

933837484
930898942

11/228

كمال محمد كمال

دمشق مخيم اليرموك شارع اليرموك موقف الفرن جادة دير ياسين 2

933225130

11/229

توفيق محمد صالح التال

دمشق مساكن مسبق الصنع بناء 120منزل أرضي

932075325

11/230

سليم توفيق الشماس

دمشق صحنايا الكورنيش الغربي بناء جمعية الزيون ص.ب 378

955830093

11/231

هند عبد الجبار خيارة

دمشق قدسيا شارع الشهيد باسل األسد بناء قطان و رزمه ط4

988500952

MWEHB@HOTMAIL.COM

دمشق جرمانا موقف القريات بناء نعيم أظان
دمشق العفيف مقابل السفارة الفرنسية
شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) وتميمي والسمان محاسبون
قانونيون المدنية المهنية
شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) وتميمي والسمان محاسبون
قانونيون المدنية المهنية
دمشق مزة جبل  86طريق الخزان بناء مضر
دمشق مساكن برزة بناء 7/87

11/232
11/233

حنين انطون عبيد
محمد عبد اللطيف الصباغ

11/234

ليلى صالح السمان

11/235

أحمد هيثم صهيب العجالني

933410660
944448024

11/236
11/237

أحمد سلوم صقر
بهجت فريد يوسف

11/238

صياح توفيق شيخ الشباب

دمشق مزة جبل طلعة مشفى االسدي صيدلية السهيل بناء أبو صبيح ط4

932331973

11/239
11/240
11/241

أحمد يوسف اسماعيل مهنا
محمد فراس محي الدين الجيجكلي
محمد فايز عباسي

11/242

معمر محمد صوان

932912650

muammar-s@hotmail.com

11/243
11/244
11/245
11/246
11/247
11/248
11/249
11/250
11/251
11/252
11/253
11/254
11/255
11/256
11/257
11/258
11/259
11/260
11/261
11/262
11/263
11/264
11/265
11/266
11/267
11/268
11/269
11/270
11/271
11/272
11/273
11/274
11/275

وليد عبد السميع الطيبي
نوار موفق مكي
محمد مازن محمد منذر شموط
محمد سمير عبد الهادي الجلبي
مرام أحمد النابلسي
محمد نذير ابراهيم خليفاوي جزائرلي
أنور حسين محمود
يوسف عبد الغني زين الدين
رحاب أحمد أيوب
محمد منير قاسم جيرودية
محمد أسامة خليل شلبي
د.محمد عمار محمد يحيى محسن
ليلى جان جوري
فراس محمد رضوان الخولي
سليم محمد تشطيبة
محمد جودة محمد رجب خرسي
محمد فراس محمد نور الدين النقطة
بسام فاروق النجار
محمد أمير يوسف عزت أنطاكي
حسام الدين صبحي أشمر
عبد المجيد سليم حجة
جورج ايليا فريح
علي صالح كوكي
موفق ابراهيم الدسوقي
عمار محمد نذير الجمال
عماد عبد الرحمن عادل تللو
رضاء علي بابيل
جابر فؤاد رومية
زاهر رضا خوالني
محمد عبد هللا موسى المكسور
مازن أحمد عيسى
فراس عدنان الطحان
فاروق مرعي أسعد العبود

دمشق المزة المكتب السوري للمحاسبة والتدقيق
دمشق مشروع دمر ج 10aبرج 13طابق 6
دمشق توسع دمر جزيرة 22
دمشق الجسر األبيض جانب معاطف مروان عقار 3477/2أبو جرش
طابق تحت أرضي
دمشق التجارة شارع عبد هللا بن الزبير
ريف دمشق أشرفية صحنايا شارع الباسل جانب حديقة الباسل
دمشق دمر البلد
دمشق ميدان -منصور-بستان الفوال -بناء شاهين
دمشق ساحة عرنوس شارع احسان كم الماظ بناء 14
دمشق شارع الروضة رقم1ط2
دمشق داريا كورنيش الباسل فوق معرض االنوار
ريف دمشق قطنا شارع المستوصف
دمشق مزة فيالت شرقية بناء الهدى
دمشق ساحة الشهبندر شارع عمر المختار شركة جواد و مكسور
دمشق الحمراء جانب المرآب العام
دمشق الصالحية الحمراء بناء امية ط1
دمشق ساروجة مبنى األهلية
دمشق الميدان غواص بناء  37ط2
دمشق ضاحية قدسيا ج Eسوق رقم 2
دمشق ركن الدين ابن النفيس واتلي خامس بناء الخرسي
دمشق شارع الباكستان
دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة ط4
دمشق ركن الدين موقف أدم -بناء جمعية بدر
دمشق المجتهد
دمشق ضاحية قدسيا -جزيرة A
دمشق صحنايا التوزيع االجباري -بقالية كاردن
دمشق عربيين جانب الجمعية الخيرية

955705888
944260088
999891274

saab.aym@mail.sy
frsj@scs-net.org

944704454
944344880
933314831
944228868
933397808

waleedtibi@gmail.com
namakki@solution-sy.com
mazen74@persanol.ro

11/276

حسام الدين محمد سعيد حسن

دمشق مزة جبل موقف السوق فوق صيدلية الجمال
دمشق_طلياني_جادة عمر المختار
ريف دمشق -حرستا عراوكة جانب مكتب الخالد
دمشق شارع بغداد -موقف السادات -جادة عاصم
دمشق داريا جانب الفرن االلي شارع المهدي
دمشق جسر فيكتوريا بناء حمامي وصواف ط5
ريف دمشق الزبداني مضايا الحي الشمالي
دمشق شارع بغداد جانب بنك االردن
دمشق مساكن برزة مقابل السكن الجامعي
شركة حسام الدين حسن و مشاركوه المهنية المحدودة المسؤولية
"محاسبون قانونيون "

994231571
944414036
933252929

sammanlaila@yahoo.com

988733334

hajlani@gmail.com

966716195
932418778
944212063
991421071
944787216
933428382
988384103
933689571
944859922
966236655
944372210
955575749
944516234
944490588
933322757
933417068
933568907

yousef-eyad@yahoo.com
rehabcom@gmail.com
ussamachlabi@yahoo.com
ammar.m@scs-net.org

JAWDATKURSIe@hotMAIL.com
firas.nokta@hotmail.com
b_akkad@yahoo.com
amair_anta@mail.sy
hussamachmar@hotmail.com

933037288
952612308
933283331
932323231
944693635
960666233
933373118
933823516
944751790

jaber.roumieh@hotmail.com
zaher-kholai@hotmail.com
mhdmakssour@finaee.sy
mazenissa78@gmail.com
firas-altahan@hotmail.com
fa.72@hotmail.com

933554921

iacsxia@yahoo.com

11/277

محمد حسين جيرودي

دمشق البحصة برج دمشق ط 5رقم  2الجيرودية للتدقيق والمحاسبة

991397222

11/278
11/279
11/280
11/281
11/282
11/283
11/284
11/285
11/286
11/287
11/288
11/289
11/290
11/291

مهند عبد هللا عنبري
محمد ماهر محمد عدنان نمور
محمد قاسم حسني التكريتي
أحمد محمد مهدي الياسين
محمد معاذ محمد هيثم سعودي
نذير منير الخوصي
انس فايز الصدي
ابراهيم سعيد ابوقاقا
د.عفيف عبد الكريم صندوق
نبيل واكيم متى
محمد خير محمد منير جبري
فلك عمر أبو سيف
يزن رضا الحربات
لميس احمد بلول

دمشق أبو رمانة موقف نورا
ريف دمشق كفر بطنا شارع الثانوية بناء جلحش ط2
دمشق ساحة عرنوس برج عرنوس ط15
دمشق صالحية -بناء قالجو ط4
دمشق مزرعة -جادة حكمت محسن بناء الطيبي
دمشق ساحة التحرير جناين الورد بناء 2
دمشق ساحة العباسيين شارع فارس الخوري
دمشق المطلة
دمشق شارع بغداد بجانب كازية عوض -مكتب المحترفون
دمشق مساكن برزة مسبق الصنع محضر  8/1100ط3
دمشق مزة اوتستراد بناء المحافظة /8ب مدخل رابع ط6
دمشق شارع فارس الخوري بناء تشة وبلور ط3
دمشق ركن الدين -مقاومة
دمشق مخيم اليرموك  -الجليل 9

933555700
933565114
933751122
933451222
944332138
955943190
933372004
933752630
955411370
933562325
933426617
932916600
933908336
944694148

ammar@alafcenter.com

muhanned.anbari@beckerfs.com
maher.namour@HOTmail.COM
QASEMTAK@HOTMAIL.COM
peg-group@yahoo.com
anas.alsaddy@gmail.com

11/292

عبد المطلب مصطفى الرفاعي

دمشق قدسيا جانب جامع عمر بن عبد العزيز مقابل المختار القديم

933317082

11/293
11/294
11/295

محمد بشار محمد محسن اللحام
ياسين عبدو شامي
أكرم حمدي الميداني

11/296

سمير محمد منير الحمصي

11/297
11/298
11/299

د.نواف محمد فخر
فايز شريف الدرع
فايز نايف دحدل

11/300

برهان الدين نجاتي االمام

11/301

زياد محمد زهير السعدي

11/302
11/303
11/304
11/305

دمشق مهاجرين مرابط جادة 4بناء طالس
دمشق فندق االيام السبعة في المنطقة الصناعية الخاصة
دمشق ميدان كورنيش بناء رقم 3مقابل مدرسة ابن زيدون
دمشق المزرعة شارع الملك العادل بناء  66جانب الدكتور حام ديار
بكرلي
دمشق الحريقة شارع معاوية بناء الوتار
دمشق مشروع دمر جزيرة  12بناء  27ط4
دمشق المزة نزلة جامع االكرم خلف المخبز ط2
شركة حسام الدين حسن و مشاركوه المهنية المحدودة المسؤولية
"محاسبون قانونيون "
دمشق ركن الدين خلف االافران بناء عرب و دركزلي ط / 5مقيم
بالسودان /
دمشق مسجد االقصاب رقم البناء 2ط3
دمشق شرقي التجارة بناء الغذائية مكتب الزميل مصطفى الجاجة
دمشق شارع بغداد خلف كازية األزبكية طابق أرضي
دمشق كورنيش التجارة بنار رقم  2ط 3ص.ب 7511

944464480
944274112
932622624
962435012
945885816
944329114
944400675
944313273
944734977

فريد سليمان سعادة
د.راغب محمود الغصين
محمد صقر أبوسالم
جورج جان نشواتي
محمد عالء الدين محمد جالل الدين
فيومي الشهير بالخطيب
محمد عدنان محمد الخجا
د .عبد الرحمن أحمد مرعي
محمد بشير نعمة
أحمد قاسم الحلبي
محمد وليد راغب الرفاعي
د.سمير معذى الريشاني
أحمد صالح نقشبندي
محمد خير يونس الشعار
علي فوزي رهبان
محمد غسان عبد الحميد تسابحجي
محمد نعيم خلف ابراهيم أوغلي
محمد مأمون أحمد كناكري
محمد وليد محمد فؤاد يوسف
د.عدنان سليم عربيني
رفاعي موسى عبد هللا
محمود أحمد محيا رمضان
حسن محمد موزة
رتيب سليم فرح
صياح عبد الرؤوف الرفاعي ابو لباده
راتب محمد تيسير علي
محمد بديع شريف الصباغ

دمشق ميدان منصورفوق صيدلية المنصور
دمشق الحريقة شارع معاوية بناء الوتار
دمشق العفيف  -بناء تسابحجي ط2

944410901
955364674
944510205

دمشق الميدان زقاق الماء رقم 2
دمشق الحريقة شارع معاوية

992390623
933328818

دمشق معضمية الشام الشارع العام بناء الصحافة مدخل أول ط2
دمشق شرقي التجارة بناء الغذائية المقسم 57
دمشق مهاجرين شطا صادق اللحام رقم 2ص.ب 26998
دمشق مزة جبل بنايات 14بناء الصفدي ط8
دمشق عربين شارع هارون الرشيد بناء الكابير
دمشق طلياني مقابل ثانوية جول جمال بناء بدوي و حنين ط2
دمشق استراد المزة جانب جامع األكرم
دمشق ميدان قاعة بناء 118/118
دمشق مساكن برزة شارع أحمد بارافي جمعية الزراعة
دمشق داريا موقف الشبيبة قرب مطعم البوكمال
دمشق الخطيب السادسة شرقية -بناء رقم  37شقة رقم 14
دمشق ميدان فوقاني ثريا خلف جامع الثريا ط4
دمشق مشروع دمر الجزيرة 16مقسم 89
دمشق ساروجة  2332عقار رقم 296/16

933581211
990274202
933529393
944538184
957244315
944209526
944574836
933373870
933691162
932351333
933602601
933644335
944290863
932817534

11/328

الياس سليمان أبو عراج

دمشق جرمانا  -حي الوحدة جادة احمد ابن الحسن عقار 1164/17

944224445

11/329

هالة محمد زهير دقاق

11/330

عصام أحمد ماجد شيشكلي

دمشق أبو رمانة جادة الحسن بناء الطيبي
دمشق ضاحية قدسيا  F5ط ارضي

944237477

11/306
11/307
11/308
11/309
11/310
11/311
11/312
11/313
11/314
11/315
11/316
11/317
11/318
11/319
11/320
11/321
11/322
11/323
11/324
11/325
11/326
11/327

faiez dahdal@hotmail.com

933826360
933789009
966768830
966260933

MOHD.SAQER@GMAIL.COM

دمشق

933480260

11/331
11/332
11/333
11/334
11/335
11/336
11/337

محمد محمود السعدي
خالد محمد شفيق غيبة
د.بشير موسى وقاص
محمد ب ّ
شار محمد سعيد الحله لي
عصام أديب بشور
نزار عبده قباني الديري
بسام محمد جابر جابر

دمشق يرموك شارع  30جانب روضة النور المضيء
دمشق مهاجرين شارع الكواكبي جانب السفارة الكويتية
دمشق جرمانة اليونسية-بناء الغازي ط3فني يمين
دمشق جرمانا حي الروضة عقار 506
دمشق شارع الموصللي طابق أول جانب جسر الثورة
دمشق زاهرة مسبق الصنع محضر 38
دمشق ركن جامع صالح الدين

932402580
988766119
933699759
933727259
944228407
944252374
932215237

11/338

محمد زهير محمد لطفي زند الحديد

دمشق باب الجابية قصر حجاج عقار  145/5عمارة بركات و عياش

969678011

mazen.82@hotmail.com

11/339
11/340
11/341
11/342

د .خالد شحادة الخطيب
خالد محمد منير طرمبجي
أميل بركات شنيص
سمير ميخائيل يوسف

11/343

ماجد هشام خالد

11/344
11/345

خديجة أحمد مختار وقاص
معين حميد شعبان

دمشق باب السالم عقار 69/2
دمشق المزه بناء  14طابق 1جانب صيدلية ميسلون
دمشق باب توما  -حارة جعفر  -رقم الدار 50
دمشق عباسين مقابل الدفاع المدني بناء الغميان ط2
شركة الخدمات المحاسبية و المالية المتكاملة المحدودة المسؤولية
(المهنية -محاسبون قانونيون)
دمشق مشروع دمر ج 16ط أرضي
دمشق المزة شيخ سعد جادة بكر بيك

933887385
933396656
933212987
944263000

dkhatib51@gmail.com

944603515
944404042

11/346

محمد عدنان محمد سليم زريع

دمشق شرقي التجارة جانب بناء الروس بناء الكهرباء مقسم /49/

944301115

11/347
11/348

أحمد خليل خلف
بسام شحادة رزق

دمشق اتوستراد المزة  -موقف األكرم بناء التموين ط4
دمشق جديدة عرطوز شارع الخنساء

955283299

933328911

scs@safd.net.org

isam_bachour@mail.sy
nezarkab@yahoo.com

دمشق داريا الشرقية شارع باسل االسد

933825713

11/349
11/350
11/351
11/352
11/353
11/354
11/355
11/356
11/357
11/358
11/359
11/360
11/361
11/362
11/363
11/364
11/365
11/366
11/367
11/368
11/369
11/370
11/371
11/372

حسام الدين محمود قباني
محمد رفيق شفيق عقيل
ياسين الشيخ بكري المهدي
محمد عدنان راغب عثمان
صفاء محمد غالب شمس
محمد عبدو الحلواني
فاديا حنين الدبل
رحمة الياس العنيني
محمد محمد حسن حسن اآلغا
محمد زياد صالح شعالن
غسان موفق الست الخباز
توفيق محمد رضوان جزماتي
محمد أديب محجوب التيناوي
محمد حسن شاهين
رشيد محمد ليال
محمد حسين تحسين الشعار
لمياء محمود حيدر
محمد احسان محمد سعيد طناطره
مظهر بهجت شورى
رحاب محسن الحسن الشيخ تركاوي
محمود حسن الهندي
نبيل محمد الميداني
محمد ساريه محمد جميل ناعسة
كمال ياسين العز

933146376

دمشق شرقي ركن الدين بناء ابو جرش مقسم  43ط2
دمشق ميدان فوقاني  -جنينة الروس  -بناية زياد و مهايني ط0
دمشق مشروع دمر جزيرة  3بناء  8ط4
دمشق مخيم اليرموك دير ياسين رقم  1بناء الحواج ط3
دمشق القصور جادة الكندي 14/1 5
دمشق عباسيين شارع فارس الخوري بناء جمعية الفيحاء ط 6
دمشق مساكن اتستراد ثاني بناء السينما محضر  283ط3
دمشق زاهرة قديمة جادة ابن الوليد رقم 9
دمشق صحنايا تنظيم مقابل إس أو أس بناء طعمية ط2
دمشق المليحة دخلة مركز البيان
مشق الزاهرة الجديدة موقف الجسر ط1
دمشق ركن الدين مقاومه بناء  196شقة 18
دمشق ضاحية األسد ج ب 3م 19
دمشق مشروع دمر جزيرة  19جمعية األمين السكنية
دمشق صحنايا ساحة األردوني شارع جمال عبد الناصر
دمشق توسع دمر مقسم  24جزيرة  19طابق أول فني
دمشق شرقي كورنيش التجارة بناء مجلس الشعب مقسم 31
دمشق مزة جبل شارع جنات بن االرت بناء  37ط2
دمشق مساكن برزة محضر 313
دمشق زاهرة خلف كراج درعا بناء دغمش
دمشق مزة طريق المطار  / 49ج ط1
دمشق شارع بن عساكر مقابل مدرسة أحمد شوقي ط2

933443326
944728148
933244350
933783375
933628603
933377382
933611290
933456711
988429862

11/373

غادة محمد موفق كردي األيوبي

دمشق ميسات شارع الثقفي بناء الحموي جانب صيدليةطه سكر ط4

944671649

11/374
11/375
11/376
11/377

موسى عبد هللا عيسى
منير محمد أديب توجش
خالد قاسم عمار
نزيه هالل البشاره

دمشق مخيم اليرموك شارع اليرموك مقابل مسجد الرحمة
دمشق ساحة الشهبندر ضمن شركة جواد و مكسور
ريف دمشق  -رحيبة الحي الجديد  -قرب جامع النور
دمشق شرقي كورنيش التجارة بناء مجلس الشعب مقسم 31

933368654
944546773
992198420
944335689

11/378

حسن مروان محمد شاكر علي مرتضى

دمشق المجتهد موازيني بناء أبو شعر ط ارضي

933469100

11/379
11/380
11/381
11/382
11/383
11/384
11/385
11/386
11/387
11/388
11/389

محمد سعيد ابراهيم عرموش
محمود أسامة أحمد صبحي خليفة
دينا موفق دهبي
عمر محمد رشاد العجمي
منى ناصر الدين ياسر
محمد نزار حلمي البكري
سامر محمد بديره
علي محمود الحلقي
فاديا عبد الهادي بيرقدار
فؤاد عبد الرحمن الحلبي
دعاس أسعد سليم

دمشق ميسات بناء هيكل ومخلالتي مكتب د.محي الدين الخطيب
دمشق الجسر األبيض بستان الرئيس جادة الرئيس ط 1رقم 68
ريف دمشق يبرود حي القرارية شارع األرسوزي
دمشق ضاحية قدسيا جزيرة  c2البرج /7/
دمشق تجارة شارع جابر بن حيان بناء الرباط
دمشق  -زاهرة جديدة -مسبق الصنع محضر 5/19
دمشق قزازين شارع مرشد خاطر ( )1رقم البناء  2ط3
دمشق مخيم اليرموك معهد المستقبل شارع لوبيه
دمشق يعفور البلد جانب الجامع القديم

947640467
944512513
947210363
944253582
944304103
994299370
933392115
944470250
948892450

11/390

ناصر عبد الغني المقداد

دمشق مساكن برزة طلعة مشفى حاميش بناء المصرف التجاري السوري

942326757

11/391

محمد رفيق عبد الجليل السمكري

دمشق منشية خان الشيح شارع الفصول االربعة جانب الفيال الصينية

988670015

11/392
11/393
11/394
11/395
11/396
11/397
11/398
11/399
11/400

مروان حنا مارديني
د.زياد محمد الغزالي
عصام عزت السمكري
عمر مسعود المصري
سمير نايف األسدي
محمد ديب أحمد الخطيب
أحمد عبد اللطيف الصباغ
عبد هللا كرم النعمة
نبيل خلوصي اليافي

دمشق جرمانا ساحة اليوسف جانب صيدلية ناديا
دمشق ضاحية قدسيا جمعية السالم جزيرة ب 1شقة 16
دمشق الجسر االبيض-جادة كرد علي بناء ريح رقم 16

944329973
966625625
933616441

KFM2000@LIVE.COM

11/401

أحمد مصطفى دحروج

966302144

b19541954@gmail.com

11/402
11/403
11/404
11/405
11/406
11/407
11/408
11/409
11/410

حسان محمد سعيد شيخاني
رياض صالح عياش
محمد أمين حسني مؤذن
عبد هللا سعيد موعد
منذر محمد العاتقي
سليم سعيد عبد الوهاب
محمد خالد االنكليزي
حسين محمد عبد الوهاب
محمد طاهر كامل المفتي

دمشق المزة جبل موقف البريد بناء 4طابق10
دمشق حي الزهور جانب صالة قصر التاج
دمشق مشروع دمر
دمشق جرمانا البلدية بناء كنفاني
دمشق المزة جبل بناء المصارف جادة ابن المقفع ط5
دمشق مخيم فلسطين شارع فلسطين جادة قيبة ثاني بناء على اليمين ط2
فني
دمشق ركن الدين شارع صالح الدين
دمشق مزة شيخ سعد بناء العطار ط6
دمشق منصور مقابل مدرسة بهجت البيطار
دمشق تضامن جادة  /11/عرضاني
دمشق زاهرة تضامن مسبق الصنع
دمشق تضامن شارع فلسطين دخلة المخفر عقار رقم 815
دمشق ميدان كورنيش خلف جامع المنصور بناء الحبش ط3
دمشق دوما بناء عبدالوهاب وصيداوي ط أرضي
دمشق شارع الحمراء جادة الكويت ط1

933718830
933300298
966136925
944289988

944210851
944408842
944072603
933830308
999564614
933818318
955535767
944381901
اليوجد
945625464

955500140
933278501
933552756
933217671
944717679
966720502
933884051
933065130
932000276

nabil almidani@hotmail.com
saria1966@gmail.com

nisaralbakre@yahoo.com
s.budaira@live.com

sam6666ster@gmail.com

RIAD.AYYASH.@GMAIL.COM

11/411
11/412
11/413
11/414
11/415
11/416

محمد مأمون سعيد قبالن
أحمد محمد شاكر زيتون
رياض اسماعيل قصيباتي
محمد حسام محمود سوقيه
عرفان عبد هللا بدرة
ايفون ميشيل حداد

دمشق شارع الحمراء بناء دعدع وزعيم
دمشق الهامة خابوري بناء غلوان
دمشق شعالن
دمشق قدسيا شارع الروضة بناء دندشي و عجمي ط3
دمشق داريا الغربية شريدي محضر 485
دمشق مشروع دمر جزيرة  8بناء 8

933592626
933508100
944367725
933340712
965507382
943110527

11/417

عيسى عبد هللا يوسف

دمشق صحنايا آخر شارع التنظيم شارع جول جمال بناء رقم 10

944334288

11/418
11/419
11/420
11/421
11/422
11/423
11/424
11/425
11/426
11/427
11/428
11/429

غسان جادو فرج
هيثم محمد مزيد
غسان عبد اللطيف صندوق
بدر الدين يوسف عساف
اياد ابراهيم تياش
أحمد نجم الدين اليوسف
حيدر حسن العيلي
حسان محمد الطباع
ثناء عبد المجيد الفاسي
يعقوب يوسف اليوسف
محمد خير عمر جزائري
محمد غسان محمود اندورة

11/430

رشا ياسين محجوب المغربي

11/431
11/432
11/433
11/434
11/435

محمد مصطفى عدنان القضماني
محمد ابراهيم سعود
سامر هايل الصباغ
محمد وضاح عبد الوهاب الزين
سليمان سليم عبد السالم

دمشق أشرفية صحنايا شارع السكة محضر 528
دمشق ساحة النجمة مقابل مديرية الطيران المدني
دمشق الجديدة بناء رقم  109سكن رقم 3
دمشق مساكن برزة مسبق الصنع بناء 8-160
دمشق جديدة عرطوز شارع البلدية بناء ابراهيم تياش
دمشق الزاهرة مسبق الصنع محضر /38جيرود
دمشق ساحة عرنوس
دمشق قدسيا خلف البلدية الحديثة
دمشق ركن الدين ساحة شمدين جادة الكاتب بناء الخاص
دمشق جرمانا بناء المصرف الدولي ط2
دمشق ضاحية قدسيا
دمشق برزة البلد جادة سيال بناء جمعية العباسيين
دمشق تجارة شارع عبد هللا بن الزبير بناء اسطواني ونجار منزل قبو
دمشق رقم 2
دمشق شرقي كورنيش التجارة
دمشق ميدان نهرعيشة
ريف دمشق اشرفية صحنايا الشارع العام
مكتب المحترفون االلستاذ ماهر وهبي
دمشق ضاحية قدسيا مقسم  5/2جزيرة c3

933331840
944559456
944932235
944283759
933432826
اليوجد
933350977
933504195
933322397
944535232
944664421
933691222

968354199
932017928
933207012
933612602
966404400

11/436

فاتن حنا كيرزان

دمشق شارع بغداد القصور شارع أبو خليل القباني  3360/12ط3

933333507

11/437
11/438
11/439
11/440
11/441
11/442
11/443
11/444
11/445
11/446
11/447
11/448
11/449
11/450
11/451
11/452
11/453
11/454
11/455
11/456
11/457
11/458
11/459
11/460
11/461
11/462
11/463
11/464
11/465
11/466
11/467
11/468
11/469
11/470

محمد رياض وحيد عرفات
مهنا سليم شلش
اكرم جادو ابو كرم
محمد مصطفى سلوطة
رضوان محمد خير الدقاق
عالء الدين يونس مريم
ماجد سلطان الحسن
د.سلمان حسين الحكيم
عمر محمد سعيد أبو ركبة
مروان ياسين مكية
أسعد علي قطيمان
بشير خليل هزاع
وضاح ابراهيم حكمت الشريف
ياسر صبحي دلوان
أنور أحمد الحواج
مروان راغب قارح
د.عصام نعمه قريط
فؤاد كامل عطايا
عبد هللا ابراهيم نويدر
يوسف أديب دك الباب
محمد غسان فواز الحلبي
خالد عبد الرزاق ياسين الصباغ
عبد الهادي محمد سعيد قره طحان
ناجي محمد راتب الحلبي
محمد احسان محمد وجيه الكيالني
وديع جوزيف حداد
بسام محمد مهره
د.بطرس شفيق مياله
محمد غسان عز الدين مخلالتي
د.شوقي عفيف كريم
ناصر عبد الحي الخطيب
زينب محمد شفيق حمدان
سامر عبد المحسن عطار
محمد كامل ابراهيم قياس

دمشق ركن الدين مقاومة بناء اوضه باشي
دمشق شاغور بساتين
دمشق حي التضامن شارع ابي ذر الغفاري بناء قرشي
دمشق شاغور بساتين
دمشق نهر عيشة جويرانية جانب مدرسة عبد الرحمن الغافقي
ريف دمشق القطيفة شارع الوادي
القنيطرة الكوم مقابل الثانوية
دمشق جرمانا حي الروضة
دمشق المجتهد شارع الفوال بناء طاطيش
دمشق الزاهرة الجديدة بناء العوم
دمشق ضاحية األسد جزيرة  B4محضر 32
ريف دمشق دير العصافير
دمشق ركن الدين ابن العميد بناء شمص مقابل المخفر
دمشق مساكن برزة شارع حاميش قرب مقسم الهاتف
دمشق استراد المزة بناء الرقابة المالية رقم 9
دمشق مشروع دمر جزيرة  16محضر 120
دمشق قصاع شارع الناصره بناء رقم  23ط3
دمشق صالحية شيخ ابراهيم خلف مدرسة احمد بن حنبل
دمشق الميدان الجسر المتحلق خلف مطعم البالون  1بناء البراء
دمشق الروضة شارع بدر اجمالي بناء  18ط3
دمشق شارع الروضة 38
دمشق يعفور البوابة الثامنة بناء رؤيا ط5
دمشق ابو رمانة موقف نورا مكتب بيكر لالستشارات المالية
دمشق شارع الروضة 38
دمشق شعالت شارع حافظ ابراهيم بناء النحالوي ط1
دمشق شارع الروضة 38
دمشق صناعة مقابل كراجات الست
دمشق بساتين الشاغور برج رقم  22شقة5
دمشق برامكة شارع الطرزي بناء حسين ط2
ريف دمشق يبرود
ريف دمشق يبرود
دمشق العفيف مقابل بن الحموي عقار رقم 6/3046
دمشق الفحامة جادة الذهبي
دمشق البرامكة شارع مصعب بن عمير بناء الحلبي

933556538
999870123
944512057
933969528
933364106
9666433919
988809606
933556538
966588982
933404941
944857073
944232033
944203218
969923698
944386177
955132889
933731396
932735535
988492669
933336887

933490456

11/471

أحمد عبد هللا الصباغ

دمشق ركن الدين أسد الدين مقابل مدرسة االومري بناء اباضة ط1

932665716

11/472
11/473

نبيل سليمان فرعون
د.عطا هللا و ّراد خليل

ريف دمشق صحنايا قرب الكنيسة ساحة االستقالل
دمشق عرنوس مقابل حلويات نبيل نفيسة

955716791
955112864

993872261

ARFANbadra@hotmail.com

rashamoughrabi@maktoob.com

11/474
11/475
11/476
11/477
11/478
11/479
11/480
11/481
11/482
11/483
11/484
11/485
11/486
11/487
11/488
11/489
11/490
11/491
11/492
11/493
11/494
11/495
11/496
11/497

زكريا اسماعيل سالم
فاديا انطون المصري
محمد مأمون علي تركماني
محمد عمار محمد نزار الحبش
محمد رضوان محمد نذير الحمصي
د.تيسير احمد المصري
جورج عبدهللا فضول
عباس شحادة زين الدين
أماني محمد فخر الدين زين الدين
أنور سليمان غرز الدين
فراس محمد نافع قربي
بهاء غازي عرنوق
نور فرحان السماره
محمد طالل هيثم بيرقدار
عثمان عبد الحفيظ شمس الدين
محمد هشام ماجد الزين
خليل مخاييل شحود
محمدنور عبد الوهاب كرمه
منير راشد حناوي
يارا مطيع المتني
رغد مأمون القمحه
محمد نبيل عبد الحميد بقجه جي
وسام جرجس بركات
محمد خير محمد عيد داود

شركة جرمانا االس الشرقي بناء داوود
دمشق قصور جادة الخطيب السادسة بناء 40/2
دمشق مشروع دمر جزيرة 23
دمشق ركن الدين شارع أسد الدين بناء جمعية الصالحية
دمشق شارع العابد جادة البحتري 76
دمشق الشاغور -بساتين
دمشق قصاع شارع حلب بناء رقم 6
دمشق صحنايا ساحة االزروني بناء زين الدين
دمشق مساكن برزة عقار  411ط 1
دمشق جرمانا كرم الصمادي بناء رأفت الشيباني ط1
دمشق-المزة-جادة المعلم بناء الحواج طابق2
دمشق شارع الروضة 38
دمشق  -مهاجرين  -باشكاتب
دمشق ضاحية قدسيا جزيرة14
دمشق شارع الروضة
دمشق ضاحية قدسيا جزيرة c3
دمشق صالحية شهدا سوق الخضار
دمشق-مزة فيالت -برج تالة
دمشق-مساكن الزاهرة -خلف مشفى الهالل األحمر
دمشق قصاع مقابل مشفى الزهراوي
دمشق شرقي كورنيش التجارة بناء المحافظة
دمشق ركن الدين صالح الدين
بلودان مفرق حاليا الطريق العام
دمشق ميدان غواص بناء جمعية القنوات ط5

988788067
933593139
944284955
944565641
944351323
944734569
993627056
944384050
991923806
932049466
933222373
940829956
944382542
944611459
969666019
93324417
933405183
944394129
991612185
933849949
937288636
968208164
933639956
933405110

11/498

عبد الرحمن احمد الحالق

دمشق شارع خالد بن الوليد موقف الشويكة مقابل صيدلية سلطان

944056440

11/499
11/500
11/501
11/502
11/503
11/504
11/505
11/506

زاهر يوسف قصيباتي
رياض جميل العتيبي
أحمد محمد سلعس
شادي ايليا كراز
كمال جريس شحاذه
ابراهيم محي العدي
اكرم ابراهيم التل
نواف نور الدين االدلبي

11/507

سمر محمد المصري

11/508
11/509
11/510
11/511
11/512

عبد الكريم محمد سويد
فياض عبد الهادي صوان
عصام خالد زعبي
أحمد هاني النوري
محمد عمار جود هللا

11/513

محمد عبد الكريم القباني الديري

11/514
11/515
11/516
11/517
11/518

منذر محمد القوادري
محمد سعيد رشيد قويدر المعلم
أمجد سهيل سرية
محمد خضر محمد سعيد السيد احمد
إياد أحمد هاني الحلبي

11/519

سابا راتب صافيه

11/520

مأمون أحمد رمضان

رقم الترخيص
21/1
21/2
21/3
21/4
21/5
21/6
21/7
21/8
21/9
21/10
21/11
21/12
21/13

االسم الثالثي
فريد عمر ذكور
محمد فريد محمد فارس قاوجي
محمد أحمد زين الدين
خالد محمد معمار
بهجت جبرائيل ديار بكر لي
عبد المجيد محمد حمو
محمد صبري طه نشاوي
أحمد كامل زيدان
منذر حامد كوزم
عبد العزيز محمود ناصر
عمر أحمد رضا
عبد الغني مصطفى دقسي
رياض فهد عبد الفتاح

944283131
933828827
944312247
994401111
933556251
933578845
933986792
933486980

دمشق ضاحية قدسيا
دمشق ضاحيةااالسد ب 4مقسم  15ط4
قصاع مقابل مشفى الفرنسي دخلة المعونة عقار رقم 159
دمشق جرمانا حي البعث
دمشق شاغور بساتين
دمشق عدرا العمالية
دمشق ضاحية قدسيا جانب جامع االحمد مقسم رقم 15ط2
دمشق شارع الفردوس بناء الرباط جانب سينما دنيا ط 2مكتب الكمال
لالستشارات المالية و الضريبية
دمشق القطيفة شارع السيل
ريف دمشق قدسيا جانب البلدية بناء صالح ط1
دمشق جديدة عرطوز شارع الجالء
دمشق  -يعفور  -البوابة الثامنة  -رؤيا  - 4الطابق الخامس
دمشق  -اتوستراد المزة  -بناء جمعية الكهرباء طابق خامس
دمشق  -المهاجرين  -الشارع العام  -موقف باشكاتب  -بناء الشربجي -
طابق ارضي
دمشق  -الحريقة  -شارع البيمارستان  -مقابل سوق الصاغة
دمشق  -المزة  -خلف مشفى االطفال  -بناء رقم  51طابق ثاني
دمشق  -معضمية الشام
دمشق  -الصالحية  -بناء االصيل طابق االول
مزة جبل  -جادة مسعودي  -شارع مالك بن أنس
مكتب االستاذ مأمون رمضان  -محضر  1203الكائن في صالحية سنتر
ط4
دمشق  -برج الصالحية ط4

944250438

محافظة حلب
عنوان العمل
حلب خلف سوق اإلنتاج بناية الزيات طابق أول
حلب -طريق الهندسة
حلب الجميلية-شارع بن قرة جانب الحداد الرياضي
حلب المحافظة شركة الوحدة للمحاسبة و التدقيق
حلب االشرفية
حلب المحافظة بناء الزيات ط 1ص.ب 11517
حلب العبارة بناء الجمعية الخيرية االسالمية الطابق السادس
حلب طلعةالهندسة الساحة الثانية
حلب االشرفية التجميل جانب فرن العيسى
حلب الجميلية خلف المالية بناية عكش ط3
حلب المحافظة خلف سوق االنتاج-بناية الزيات
حلب شارع الفارابي بناية ريحاوي
حلب الجميلية -خلف المصور ديكران ط6

الموبايل
944332730
944320166
933262035
933389594
933233469
44245688
44428333
44310040
999072610
944447245
33245046
44593696
44884212

932270049
991207541
944420529
33728395
933918988
933567200

essam_z99@yahoo.com
ahmad.cma@gmail.com
ammar.joudallah@gmail.com

944406737

mhd.kabbani@hotmail.com

933932342
992547063
988383682
933449544
933792300

munzer.alkawadri@gmail.com
sm-1963@hotmail.com
amjad _acc@hotmail.com
info@syrianfinamce.org

933614740

sabasafeyeh@hotmail.com

البريد اإللكتروني
faridzakour@gmail.com

amh1944@gmail-eam
msn@scs-net.sy
info@zidanacc.com

reda.eo@mail-sy

حلب النيال شارع عروة بن مجدل
حلب الجميلية شارع اسكندرون
حلب بوابة القصب مقابل فندق الشيراتون
حلب العزيزية بناية قضبانيوأغا جانب المركز الثقافي ط6
حلب الجميلية -خلف شعبة التربية الثانية
حلب الجديدة جنوبي توسع المدينة امام جامع الشيخ عمر بناية الرحمن
طابق معلق عمارة  264مسكن 6
حلب الجميلية شارع البحتري
حلب العزيزية
حلب بيير مون فوق حي االيمان -جانب الجامع
حلب الجميلة خلف المالية بناء عبيد ط3
حلب ش بارون
حلب الجميلية شارع اسكندرون
حلب مؤسسة االسكان العسكرية مركز اشراف المنطقة الشمالية
حلب الجميلية بناء االستشارات العسكرية ط2
حلب الكواكبي-بناية غزال محضر \9056ط 1منطقة رابعة
الجميلية شارع عمر بن عبد العزيز ط 2
حلب االسماعيلية أمام الشرطة العسكرية
حلب  -المحافظة
حلب مديرية المالية
حلب الجميلية جانب نادي االتحاد
حلب الحمدانية بناء متصل  - 24/1الهيئة المركزية
حلب خلف الفندق السياحي
حلب الجميلية -قرب جسر المالية  -مبنى االنشاءات العسكرية
حلب المارتيني الجمعية الخيرية اإلسالمية
حلب الرازي جانب صيدلية غابة

21/14
21/15
21/16
21/17
21/18

سمير جوزيف كحالة
أحمد وليد عبد الحميد سويد
بكري عبد القادر الكنج
أحمد كنان محمد ادلبي
د.أحمد نوري محمد فريد أشرم

21/19

محمد فاضل بكري ريحاوي

21/20
21/21
21/22
21/23
21/24
21/25
21/26
21/27
21/28
21/29
21/30
21/31
21/33
21/34
21/35
21/36
21/37
21/38
21/39

أحمد أمير عبد هللا وفائي
رياض انطوان موصللي
محمود محمد عبد ربه
صالح الدين عبد القادر محمد عجور
محمد وليد محمد قسطلي
عبد الغفور محمد زاهد خربوطلي
محمد أمين مصطفى شحادة
د.محمد محمد بشير كويفاتية
محمود حسان احمد هالل
محمد شفيق ناشد
مأمون عمر فقاس
ابراهيم حمود العبو
عبد المنان عبد القادر البدرة
عمر صالح دملخي
عبد اللطيف محمد خير نايب
مصطفى محمد علوظي
خالد محمد أبو سعود الكيالي
عدنان عمر رشواني
عبد اللطيف محمد عجين

44544722
33244164
44325577

21/40

عبد الرحمن علي صباغ

حلب أخر خط الجميلية -بناء صبزان-طابق أول أمام فروج حمودة

21/41
21/42
21/43
21/44
21/45
21/46
21/47
21/48
21/49
21/50
21/51

أحمد مصطفى جمال
محمد رأفت أحمد منجد
حميدي حمود الشيخ حمدي الغانم
محمد محفوظ محمد طحان
عمار محمد باقر
محمود محمد واعظ
ابراهيم خليل محمد شيخو
عماد الدين عبدو حمزة
محمود يوسف بكرة
محمد منذر محمد سامي علمدار
عبد المسيح صبحي دالل

حلب الجميلية آخر الخط بناء اآلغا
حلب الجميلية بناية سحور ط3
حلب شارع النيل جانب سوق الفتاة اليتيمة
حلب الجميلية أمام صيدلية نقابة المعلمين ط2
حلب الجميلية سنتر البحتري  -طابق ثالث
حلب الجديدة جمعية التموين محضر 10182ط3
حلب الجميلية بناء حداد الرياضي ط4
حلب شارع زكي باشا -غرفة من القطار
حلب الجميلية بناء الحداد الرياض ط3
حلب خلف سوق االنتاج بناء السيد ط5
حلب الغريزية -محضر  28/328طابق أول منطقة ثالثة

933455568
32443334
33685780
44296828
44316031
44770408
33455335
44651204
33204907
44449344
944440949

21/52

محمد محمود شياح

حلب شارع اسكنرون أمام صالة معاوية بناية الشرق االوسط ط2

44413131

21/53
21/54
21/55
21/56
21/57
21/58
21/59
21/60

عبد اللطيف عبد الرحمن الدهان
أمين محمد تاج الدين الرفاعي
عبد الغني أحمد عتقي
محمد محمد كنجو كنجو
نعمان جورج دالل
محمود صبحي حمامي
عمر عبد الرزاق ضبيط
حسين أحمد تعتاع

حلب سيف الدولة جانب البريد أول نزلة الزبدية بناء عتال
حلب الجميلية جانب الجهاز المركزي
حلب صالح الدين -جانب ملعب الجمدانية  -جانب صيدلية النور
حلب محطة بغداد -جانب ازهار ناتاشا
حلب بوابة القصب بناء وقف الموازنة
حلب الجميلية بناء الحداد
حلب -شارع النيل -جانب الباب الخلفي لجامع عمار بن ياسر
حلب الجميلية بناء سنترالسمور خلف المصور ديكران

44885677
33332189
55281453
33530309
44290505
44732532
44428884
44443977

21/61

ويس علي الويسي

حلب سيف الدولة -كلية العلوم -شارع جامع الحصري بناية حميدو

33260815

21/62
21/63
21/64

زكريا عبد الوهاب الصباغ
زهير عبد القادر بساطة
عبد المنعم محمد قمري

21/65

عمار محمد سويد

21/66
21/67
21/68
21/69
21/70
21/71
21/72
21/73
21/74

ساطع رزوق رزوق
محمد بديع محمد ربيع شريفة
محمد فادي القرعان
محمد خالد محمد نور بنود
جمعة حميدي بنجة
محمد صفوان عبد الكريم عمام
عالء الدين معاذ جبل
محمد نهاد علي ديار بكرلي
محمد منير عادل علبي

حلب الجميلية خلف فروج حمودة بناء عبد ربه ط1
حلب الجميلية خلف المالية جانب محل بيت الفروج ط3
حلب الجميلية بناء سنتر البحتري
حلب تجميل حلب العلمي أمام باب مسبح نادي الضباط الجديد محضر
11329/1
حلب حي االعضمية بالغرب من محالت عويضة
حلب الجديدة حي الشهداء جمعية الوحدة محضر  140ط1
حلب
حلب
حلب -الهلك
حلب الجميلية خلف االتحاد النسائي بناء الدركزنلي
حلب
حلب بناية االوقاف خلف سينما أوغاريت
حلب الجميلية مقابل الفريشو

44511120
44660206
44458885

44425781
44246243
88000279
66560444

mounirolabi@hotmail.com

21/75

أحمد محمود حسان هالل

حلب الكواكبي  -بناية غزال و حمامي محضر 9056/15منطقة رابعة

44200902

hilal_a2001@yahoo.com

33546604
33612442
44240947
44241801
33842872
44365565
93894250
44761155
33402777
44510701
44757327
44295360
44360066
44440375
44766733
44493183
988991746

S-AJJOUR@HOTMAIL.COM
walid_kastali@yahoo.com

MKOUFATI@SCS-NET.ORG

55941194
33580056

abd-ajeen58@hotmail.com

m-w@sy-jm.com

5726718
alamdar mgaloola.com

www.tajo-eco.com
agetaki@scs-net.org
ndallal@scs-net.org
info@esteckare.com
WISI@SES-NET.ORG

44296825

MANAGER@FEAC-SY.COM

55871472
55894724
88465909
44548094

alkaraan@yahoo.com
bannoud@scs-net.org
safysy@yahoo.com

21/76
21/77
21/78
21/79
21/80
21/81
21/82
21/84
21/85
21/86
21/87
21/88
21/89
21/90
21/91
21/92
21/93

محمد نورالدين توفيق نيال
محمد وحيد وحيد طباخ
عبد الوهاب حسن خطيب
حسان عبد القادر حمو
عبد الرحمن أحمد مصري
محمود عبد الوهاب حارس
بكري محمد والي
محمد عبد الفتاح القجقوج
أنطوان جوزيف تقال
محمد أحمد جبقجي
أسعد رجب رجب الحسين
سليم أنطوان جورج صائغ
درية مصطفى مصطفى عوض
محمد زكريا عبد السالم ريحاوي
محمد عبد الحميد عبيدو
محمد أديب عبد الوهاب ميمة
عبد الرؤوف أحمد ديري

حلب المحافظة طريق كلية الهندسة الساحة الثامنة
حلب التل بناية شبارق ط3
حلب الجديدة جمعية النقل بناء الخطيب قطعة 129
حلب شارع النيل الجمعية المحلية بناء  7طابق أرضي
حلب شارع المتحف بناء عجم ط3
حلب الجميلية شارع البحتري شارع البحتري المكتب ط5
حلب الجديدة جمعية المالية السكنية بناية الهاشمي ط3
حلب الجميلة جانب المحكمة العسكرية  /بناء الحداد
حلب العزيزية بشارع جبل النهر  52/1منطقة ثالثة
حلب العزيزية مقابل القسم بناء ستوت ومعراوي ط1/
حلب العزيزية مبنى العروبة لالوقاف ط7
حلب السريان الجديدة شارع الزهور جادة اللوتس ط1
حلب بستان الزهرة بناية أبو مريش
الشهباء الجديدة -جمعية الصحة بناية 4
حلب الفيض  -قبر هنانو محضر 744/19
حلب
حلب الجديدة

21/94

أحمد عبد الحميد قصبجي

حلب ساحة سعدهللا الجابري بناية االوقاف االزبكية جناح شمالي ط4

32999271

21/95

هيفاء علي حبابا دباغ

حلب الموكامبو

33266927

21/96

عدنان محمود الراجح

حلب الجديدة شار ع مصطفى العقاد بناية عبد الكريم شياح طابق ارضي

21/97

كوكب الصباح رشيد أبو سعدة

حلب شارع كلية الهندسة

66502245

21/98

د .إبراهيم حسين فتوح

حلب الجديدة جمعية التعليم العالي المشروع الثاني بناء ط ارضي35

944626093

21/99
21/100
21/101
21/102
21/103
21/104
21/105
21/106
21/107
21/108
21/109
21/110
21/111
21/112
21/113
21/114
21/115
21/116
21/117

خالد احمد الخطيب
أحمد حزوري
حسن
محمد غسان أحمد ناظم جزار
علي أسعد سعد
سلوى جورج سنابلي
محمد ماهر شريف سواس
د.عزيزة محمد كعيد
محمود محمد رمضان بكور
محمود محمد عطار
محمد صفوان صبحي بنقسلي
ميشيل مطيع جبور
رابعة محمد بشير الروح
حبيب زكي دبس
عبد هللا محمد مركن
عزيز محمود الحسين عبد هللا
د.سعد هللا محمد جنباز
عبد اللطيف محمد عبدو عنجريني
محمد مروان محمد أنور نجار
محمد يحيى عبد الهادي قربي

حلب العامرية شارع صالة الخطيب
حلب جمعية الزهراء بناء رقم 8
حلب الجميلية خلف ديكران سنتر السمور
حلب الجميلية  -شارع اسكندرون  -فوق معهد االوائل ط2

944390145
9933924414
933614845
944579777

21/118

محمد أسعد الصالح

21/119
21/120
21/121
21/122
21/123
21/124
21/125
21/126
21/127
21/128
21/129
21/130
21/131
21/132

عبد هللا اسعد العاصي
عبد الحفيظ هاشم بعدراني
رجب عبد هللا الخلف العبد هللا
مروان محمود حموي
محمد صبحي كلش
محمد انس محمد مدراتي
حكمت نادر سراج الدين
محمد جمال الحاج عبد هللا خوام
محمدغياث محمد اسعد طرابيشي
ميسون صبحي ناقور
مصطفى نوري محمد النون
أنس أحمد ديب الصالح
محمد فائز محمد سعيد الحريري
سامر محمد لمعت مخلالتي

حلب الجديدة جمعية الحقوقيين بناء 10222
حلب التلل بناية النحاس
حلب الجميلية جانب بيت الفروج ط3
حلب شارع تشرين بناء دملخي ط3
حلب محطة بغداد أمام بنك عودة
حلب العزيزية خلف المركز الثقافي
حلب الجميلية بناية نادي الحداد الرياضي ط4
حلب العزيزية جانب نادي الشبيبة ط4
حلب سيف الدولة جانب جامع الهدى
حلب منبج
حلب سنتر االتحاد ط5
حلب حي الشهداء طريق حلب الجديدة
حلب الجميلية جانب فروج زكور
حلب الشهباء الجديدة شارع الورود رقم /30/
حلب الجميلية مقابل شعبة التربية الثانية بناية الحداد الرياضي المدخل
األيمن ط4
حلب الحمدانية حي رابع محضر 198
حلب غربي جمعية الزهراء جمعية الفيحاء
حلب جمعية الزهراء السكنية بناية  39/2سابعة
حلب الزهراء جمعية االسمنت محضر 111شقة11
حلب سيف الدولة جانب مدرسة أحمد سعيد
حلب الجميلية بناية االغا ط4
حلب خلف جامع الروضة الموكامبو
حلب باب جنين بناء حمامي ط5
حلب الجابرية بناية العموري
حلب سيف الدولة الخزان األرضي
حلب حي السبيل أمام حديقة األندلس شارع قرطبة
حلب شارع النيل جانب جامع عمار بن ياسر
حلب الجميلية جانب مكتبة التراث شارع الرانج بناية عبد ربه
حلب الجميلية مبنى سنتر االتحاد

947389024
944403030
944303325

988721254
932539605
933889754
933756049
944620032
933251011
933717837
933500314
991200431
932420551
933663500

رقم الترخيص
41/1
41/2
41/3
41/4

االسم الثالثي
محمد زياد أحمد عبد الكريم
خليل جبرائيل شامي
شفا محمد جميل قباني
قيس خليل محجازي

محافظة الالذقية
عنوان العمل
الالذقية قلعة خلف جامع الجود
الالذقية شارع المالكي بناء الشامي ط3
الالذقية مشروع الصليبية قرب مديرية التموين
الالذقية شارع بورسعيد مفرق الطاببات

الموبايل
944233194
932445050
933308389
944327432

44475086
44366322
55918522
44224553
44245688
44707091

33920673
33385385
44382682
44343042
88819871
44277917
55338203

932323839

955723208
955783234
944585988
955621643
955650681
955703052
933620037
944539495
933693625

البريد اإللكتروني
halilsh@hotmail.com

41/5
41/6
41/7
41/8
41/9
41/10
41/11
41/12
41/13
41/14

محمد عثمان مدنية
محمد احمد طالب
محمد فخري رفعت السيد
يوسف جرجس زيتون
مرقص غورغويوس جرجورة
محمد فؤاد سليم شاكر
جبرائيل وديع طعمة
غسان سليمان هيفا
غسان جرجي خوري عبد هللا
جورجيت موسى دكر

الالذقية الصليبية شارع بور سعيد
الالذقية القلعة قرب مطرانية الروم االرثودكسي
الالذقية الحفة
الالذقية مشروع البعث قرب مشفى دراج
الالذقية شارع 8أذار قرب محالت أديداس بالعبارة
الالذقية الطابيات شارع أحمد عرابي دار نديم حمامي
الالذقية شارع المتنبي مقابل شعبة الحزب األولى
الالذقية قرب جامع عمر بن الخطاب بناء الكينحيا
الالذقية سوق التجار مقابل الدوائر المالية
الالذقية شارع الجاحظ

933598443
933662591
933658787
933281566
944446075
933637389
933305309
955328600
944552290
933191703

41/15

بهجات جميل يوسف

الالذقية جسر  6تشرين بناء ستاركو مكتب الحياة للخدمات المالية

944263444

41/16

فريد ناصر منصور

41/17

سمير ابراهيم ناصر

41/18
41/19
41/21
41/22

نعيم مصطفى حورية
مجد محمد رباح شموط
رندة مروان خالص
توفيق ابراهيم جنيكة

41/23

مازن سمير ناصر

41/24
41/25
41/26
41/27
41/28

موسى مصطفى موسى
محمد عادل محمد عز الدين سابق
حسن صالح حسن
سامي خليل فارس
ابراهيم يوسف جبالوي

الالذقية -مكامليه شارع جودت ناظم
الالذقية خلف المصالح العقارية بناء مطعم شمرا مكتب الخدمات
المحاسبية والمالية
الالذقية مشورع الصليبة بناء زيتونة
الالذقية شارع المتنبي مقابل الخدمات الفنية
الالذقية الكاملية مقابل مديرية الخدمات الفنية
جبلة شارع لشهيد محمد سعيد يونس
الالذقية خلف المصالح العقارية بناء مطعم شمرا مكتب الخدمات
المحاسبية والمالية
الالذقية شارع المثنى بن حارثة قرب الحمام الجديد
الالذقية شارع المغرب العربي بناء الكاردينيا ط1
الالذقية جبلة جانب المجمع الحكومي فوق مكتبة الجامعة
الالذقية المشروع
الالذقية مشروع البعث

932454496

944446171
955310983
944346177
988656571
933861023

41/29

اسكندر سليمان أنطكلي

الالذقية شارع بغداد قرب قيادة الشرطة(شركة القيس لالعمال المحاسبية)

999651989

41/30
41/31
41/32
41/33
41/34
41/35
41/36
41/37
41/38
41/39
41/40

محمد عبد القادر شريقي
محمد حسن دنوره
حنا ابراهيم اسكاف
حسن ابراهيم قزازو
تيسير سعيد يوسف حسن
رانيا نديم نابلسي
هاشم علي علي
هناء ابراهيم نعامة
فايز علي قضيماتي
فادي الياس مدني
محمد مرشد الكنج

الالذقية العونية
الالذقية مشروع الصليبية قرب مدرسة الشهداء
الالذقية مشروع شريتح أبنية القضاة
الالذقية شارع المغرب العربي بناء الكنيجا مقابل المحكمة
الالذقية مارتقال بناء نقابة المحامين مقابل فرن أم العبد
الالذقية جبلة الشارع العام
الالذقية
الالذقية الرمل الشمالي
الالذقية قرب مشفى الطابيات ضاحية االسكان العسكري
الالذقية شارع  8آذار قرب المشفى المركزي
بانياس  -حي القصور  -جانب مشفى الباسل

944253827
988240210
944645333
933263271
933422727
933659010
933671225

933267808
944841171

رقم الترخيص
43/1
43/2
43/3
43/4
43/5
43/6
43/7
43/8
43/9
43/10
43/11
43/12
43/13
43/14
43/15
43/16
43/17
43/18
43/19
43/20
43/21

االسم الثالثي
عبد الهادي عبد اللطيف اسماعيل
صبري رشيد خضور
أحمد حسن ونوس
محمد ابراهيم شدود
وجيه محمد سعيد هاشم
محمود علي سليمان
محمد هاشم ميهوب
ماري فريد سعادة
بسام عدنان جبيلي
حسن ابراهيم حسن
الياس ميخائيل حداد
أنعام طاهر عباس
سلمى منير المحمد
وهيب علي داود
توفيق صالح السيد
جميل يوسف سليمان
محمد حسام الدين شفيق بياسي
علي حيدر عدبا
شفيقة ابراهيم ابراهيم
حسن علي علي
عثمان علي عباس

محافظة طرطوس
عنوان العمل
طرطوس حي القصور مقابل مالية طرطوس
طرطوس شارع الكرامة
طرطوس -الكورنيش الشرقي
طرطوس بانياس
طرطوس شارع الثورة
طرطوس شمااللدوائرالعقاريةالقديمة
طرطوس حي الجمعية السكنية -مقابل روضة الديار
طرطوس شارع هنانو
طرطوس البرنية
طرطوس حي الملعب البلدي شارع المطران كبونشي
طرطوس شارع فايز منصور
طرطوس شارع الثورة قرب كليوبترا
طرطوس بناء نقليات القدموس
طرطوس المساكن القديمة شارع الثورة
طرطوس شارع الثورة شمال ثانوية خلوف
طرطوس أميري الساحلة
طرطوس بانياس شارع شكري قوتلي
طرطوس  -شمال حديقة  6تشرين
طرطوس بلوزة
طرطوس ضاحية المجد جمعية التبغ
طرطوس  -قرية يحمور

الموبايل
999102335
933726595
944995332
933741932
944438929
932211441
932800776
944699897
933027772
991621974
933221900
933557760
933470397
955454569
933540424
955508088
933445158
933969728
969222403
933313477
988542192

رقم الترخيص
33/1

االسم الثالثي
أحمد سليمان عيد

محافظة حماه
عنوان العمل
حماه سليمة شرق المصرف الزراعي

الموبايل
991182096

944422608
944703556
988037000
933434438
933748693

Majd@chammout.net
randakhalas@hotmail.com

933224244

h.hassan70@mail.sy

tyhasan85@yahoo.com

البريد اإللكتروني

mahmoud.u.s@mail.sy
marie saadi@hotmail.com
bassam.account@gomail.com
eliashaddad.e@hotmail.com

البريد اإللكتروني

33/3
33/4
33/5
33/6
33/7
33/8
33/9
33/10
33/11
33/12
33/13
33/14
33/15
33/16
33/17
33/18
33/19
33/20
33/21
33/22
33/23
33/24
33/25
33/26
33/27
33/28
33/29
33/30
33/31
33/32

حسان مصباح غندور
وليد قاسم حالق
مروان صبحي السراج
غالب عبد المجيد الجاجة
خالد أسعد القاسم
رضوان عبد اللطيف عمرين
أسامة احمد توفيق الغزي
عماد أحمد األسطة
سالم عزت الحبال
نزيه عبد هللا قطان
منير درويش أبي شفة
عزه ناظم الذقاني
موفق محمد العلواني
عبد الوهاب صالح جعلوك
عبد اللطيف خالد الدريس
مروان ابراهيم عطون
محمد حسين علوش
عثمان عبد الوهاب األمير
عماد الدين عبد السالم بارودي
محمد وليد خالد البني
يوسف داود ابراهيم وسوف حسين
عبد الحسيب اسماعيل السقا
زياد عثمان عدي
محمد بدر سعيد حلبية
علي أحمد حماده
غانة جبران قصرين
غالب أحمد المعلم
محمد اديب عزو غنامة
مطانيوس عطية كواك
بسام محسن باغوض

حماه البياض  -غربي جامع المحسنين  -بناء غندور
حماه شارع صالح الدين بناء المهندسين
حماه جنوب الثكنة
حماه طريق حمص غرب المشتل بناء جمعية الكهرباءط1
حماه قرية حطاب
حماه -ساحة العاصي -مجمع عمرين -جانب جامع الموفق
حماه صابونية مكتب التوفيق للمحاسبة و االستشارات المالية
حماه شارع العلمين  -فوق اتحاد الحرفين
حماه حي البعث -مكتب الحبال
حماه حاضر الصغير جانب مشفى األحمد بناء قطان ط2
حماه شارع العلمين  -فوق اتحاد الحرفين
حماه المدينة خلف النادي العائلي
حماه مجمع االمير ط1
حماه شارع صالح الدين
حماة شارع صالح الدين بناء مدللي ط6
حماه خلف شارع ابن رشد جانب ستائر العلواني
حماه سلمية غربية شارع ابن سينا ص.ب 25
حماه ساحة العاصي بناء عبد الباقي
حماه الشريعة جانب بنك الدم
حماه جنوب الثكنة
حماه سلحب حي المساكن الجنوبي
حماه ساحة العاصي مجمع االمير ط2
حماه غرب المشتل الزراعي بناء االشغال العامة
حماه تعاونية غربي السكة
حماه سلمية شارع الثورة بناء رقم  192بناء كردية ط2فني
حماه المحطة شارع الجزدان
حماه شارع ابراهيم هنانو مقابل بنك الدم القديم
حماه شارع الجالء
حماه كفربهم
حماه حي النصر

رقم الترخيص
31/1
31/2
31/3
31/4
31/5
31/6

االسم الثالثي
محمد احمد الشغري
موريس فارس حداد
جرجس ميخائيل ديب
عبد العزيز خالد حمام
محمد روحي محمد صافي
دالل عادل وهبي

محافظة حمص
عنوان العمل
حمص شارع عمر بن الخطاب بناء الضياء
حمص الغوطة
حمص الجديدة -شارع ميخائيل نعيمة -مقسم32
حمص االنشاءات -قرب ثانوية اسماء للبنات-جادة أحمد عطايا
حمص االنشاءات
حمص الحميدية شارع عبدهللا الصنج مقابل مطعم الدمنو

الموبايل
944315118
933873850
94497766
44426635
933414648
33064370

31/7

محمد ديب صالح الديوب

حمص شارع المعري بناء المعري ط/4طرطوس شارعالمنشية و النصر

33240838

31/8
31/9
31/10
31/11
31/12
31/13
31/14
31/15
31/16
31/17
31/18
31/19
31/20
31/21
31/22
31/23
31/24
31/25
31/26

أحمد حمدان الحسن
يونس يوسف الحاتم
تركي أحمد الحايك
مروان محمد النجار
محمد سعيد عبد الحليم غليون
المعتز مجاهد الجندي
سميح محمد أمين الوفائي
محمد مصطفى الطرون
عبد الحكيم عبد الرؤوف حاج يونس
توفيق سعيد الحاج ابراهيم
شكري منير موسى
عيسى مطانوس الفرج
معال حسن طراف
عبد الحفيظ محمد هاني شمس الدين
نبيهة عيسى دعدع
حسن رحيل بكر
خليل نسيم قزما
عمار أحمد تركماني
وهيب محمد الحلواني

31/27

محمد عادل محمد نايف حجازي

31/28
31/29

عبد الهادي عبد الجبار مراد
مخائيل حبيب بشور

31/30

كمال حدو لباد

حمص شارع المعري بناء الشارب ط6
حمص حي جب الجندي
حمص حي النزهة مقابل روضة البعث
حمص االنشاءات -شارع أبو جعفر المنصور
حمص مكتب محاسبي ط 8البرج الذي يطل على شارع االمين
حمص شارع الحميدية الرئيسي
دمشق ركن الدين شارع صالح الدين
حمص
حمص
حمص الغوطة شارع النجم فوق مركز السائر
حمص شارع عبد الحميد الدروبي بناء أخرس و حسامي ط6
حمص جورة الشباح شارع ابن خلدون مكتب ط3
حمص البغطاسية شارع أبو العالء بناء طوق ط 4
حمص شركة ساطع الحصري لالنشاءات
حمص الحميدية الشارع الرئيسي بناء زكور
حمص مخيم العائدين -شارع يافا
حمص الحميدية شارع آل رجوب مجمع الرضا
حمص جورة الشياح بناءالكندي ط 2رقم 205
حمص جورة الشياح شارع شاكر السباعي
حمص جورة الشياح مقابل الكاتبين بالعدل شارع ابن خلدون بناية
الكندي ط2
حمص شارع المتنبي ( الدبالن ) بناء المتنبي
حمص كرم اللوز جانب قسم شرطة باب السباع
حمص شارع أبو عالء المعري بناء مجمع المعري ط7مقابل جامع
االالبعين

944442949
33874812
44593463
44490178
955871397
991330033
932901259
944437613
933702643
944778722
944468512
55295324
33507222
993261941
944546978
955322969
33436415
44292112
969816856

933517764
933439199
957285302
966148246
991594663
933508193
955811186
944272399
955946525
967443510
933412522
932447280
955749227
944283300
933265239
944913404
933366064
944676311
964389246
988833749
944302258
990140523
932448180
933056556
92390017
955255109
932212041
932506519

ghazzio@mail.sy
S.HABBL@HOTMAIL.COM

azzalazkani@live.com
mmwafak@hotmail.com
a.edriss@scs-net.org

othman-alameer@hotmail.com
emad.b@hotmail.com

saqaanoor@hotmail.com

البريد اإللكتروني

rohisafi@mail.sy
dayoub@scs-net.org

farag-ae@scs-net.arg

acoammar@scs-net.org

33506094
947584866
932599302
44645400

CAMAL53@SCS-NET.ORG

31/31
31/32
31/33
31/34
31/35
31/36
31/37
31/38
31/39
31/40
31/41
31/42
31/43
31/44
31/45
31/46
31/47
31/48
31/49
31/50

عبد الرحيم خالد الشيخ حمود
محمد رشاد حيدر اآلخرس
أمير عبد اللطيف األيوبي
فارس خضر عبد رب النبي
عبد الكريم عبد الحميد ضحية
سمير ادهم الدروبي
ابتسام منصور الخوري
يوسف الخوري يوسف مسوح
رفيق عبد الرحمن سالمة
محمد سالم محمد توفيق اللوش
حسان نبيه التالوي
حسين علي الحالق
محمد حسان عبد الجواد الدروبي
محمد جهاد شحود حشيش
حبيب اسطفان قرنفلي
توفيق سويد السليم
علي سليم عمار
جورج ميشيل بطيخ
راتب عابد التبان
عبد المجيد فهمي حمام

31/51

عصام مصطفى رشو الكردي

31/52
31/53
31/54
31/55

أحمد رفعت النجار
جورج نوري نادر
رامز حبيب مخول
أمين مصلح الشامي

حمص الخالدية شارع النهضة بناء ياسر العطار
حمص ش عبد الحميد الدروبي-بناء الصوف-ط3
حمص شارع أبو عالء المعري بناء شادي ط4
حمص الوعر الجديد -جزيرة -3مقسم -211طلعة راكان
حمص كرم اللوز شارع محمد الخضري جادة ابن القيم الجوزية
حمص أول شارع الدبالن  -بناء الدروبي عقار 866
حمص شارع عكرمة الجديدة راتب الملوضي
حمص حي الحميدية شارع البستاني
حمص مصفاة حمص طريق زيدل شارع المطران جحا بناء 6
حمص باب دريب دوار الفاخورة بناء رسالن ط3
حمص الغوطة عقار 4131/2009
حمص
حمص باب السياع شارع بن زهر
حمص الميماس-المنطقة الغقارية السادسة
حمص منطقة الناعورة بناء مصنف
حمص جانب الجندلي شارع عمر بن عبد العزيز
حمص ضاحية الوليد شارع شكري هالل فرعي المنصور 16/
حمص
حمص المعهد المتوسط المصرفي
حمص بغطاسية شارع عين الشجري رقم 16
حمص القصور شارع عبد الغني العريسي بناء رقم  13شقة أرضي رقم
2
حمص ساحة الشهداء
حمص طريق طرابلس خلف مجمع النورس
حمص الوعر بناء سيرود
حمص طريق الشام

933516762
933231510
933753157
991117012

31/56

حسام محمد سعيد معصراني

حمص جورة الشياح بناء رسالن ط 2المكتب االستشاري للمحاسبة

988717173

31/57
31/58
31/59
31/60
31/61
31/62
31/63
31/64
31/65

مها نعيم الخباز
فواز عبد الحميد الهاشمي
رندة أنطون طرابلسي
سعيد محمد جرمشلي
جمال أبو الهدى محيو
عبد الرافع محمود دامس
محمد شادي عدنان الصباغ
ابتسام محمد دربولي
مأمون أحمد رمضان

حمص المحطة شارع المحطة الرئيسي
حمص جورة الشياح الساعة القديمة مجمع سيتي سنتر
حمص المقسم من العقار  636المنطقة 3
حمص شارع عبد الحميد الكرامة
حمص الميدان شارع االصفهاني
حمص الدبالن شارع احمد ذكي
حمص الدبالن بناء عسكر  -طابق رابع مكتب رقم 8
حمص كرم اللوز جانب مدرسة البحتري

991949531
944411516
933802806
933480260
932391136

jamalmh@aloola.com

944201555

SABBAGH3@SCS-NET.ORG

رقم الترخيص
51/1

االسم الثالثي
زكريا محمود الطه الحسيني

الموبايل
933528457

البريد اإللكتروني
zak-acc@mail.sy

51/2

عبد القادر رشيد الكصيري

51/3
51/4
51/9
5112
51/5
51/6
51/7
51/8
51/10
51/11
51/12
51/13

عدنان جاسم العبد الكريم
حسين محمد فوزي الفتيح
هيفاء محمد العياش
محمد خطاب شاكر المفتي
قاسم عبد الوهاب علوني
أنور عبد الضللي
بسام عبد هللا تركي
سمر محمد توفيق فتيح
غسان محمد رشيد العطية
محمد معين ويس السراج
خليل ابراهيم محمد رشيد
جمعة سراي الجاسم

رقم الترخيص
52/1
52/3
52/4
52/2
52/5

االسم الثالثي
أحمد شيخموس الحمدي
ادوار ملكي جبو
ابراهيم محمود سليمان
فارتكيس ديكران زاكار
محمد شكري عبدي محمد

رقم الترخيص

االسم الثالثي

55419068
944232949
44251606
55515755
47841491
944227427
40299180
946513824
33873406
944586100
44607073
44619289
933580534
55881900
55267632
88895102
944270745
44889300
993654143

jihadacc.100@hotmail.com

G NADER.INS@HOTMAIL.COM

محافظة دير الزور
عنوان العمل
دير الزور جانب معهد الباسل
دير الزور الشارع العام جانب عيادة الدكتور عبد السالم طوير/الرقة
شارع النهضة بلكون تاني
دير الزور محلة أبو عايد خلف جامع أبو عايد
دير الزور علي بك قرب مدرسة هنانو
دير الزور القصور
دير الزور القصور جانب جامع الفتح
دير الزور الجبيلة دوار المدلجي
دير الزور القادسية صف الضباط
دير الزور ميادين أمام مبنى السرايا محضر 115/11
دير الزور شارع النهر قرب مشفى الساعي
دير الزور حي الشيخ ياسين جادة الشهيد تمام السمعة ط1
متوفى
دمشق دمر الشرقية طلعة قاسيون
حمص غربي طريق الشام المساكن الغربية بناء62

962134827
944458538

محافظة الحسكة
عنوان العمل
الحسكة مبنى الغرفة التجارية الطابق االول
الحسكة بناء زيتو وقومي
الحسكة
الحسكة قامشلي شارع الوحدة رقم مبنى 168
الحسكة شارع القضاة

الموبايل
944318802
933288159
932609353
944946829
933862345

البريد اإللكتروني
suliman408@gmail.com

الموبايل

البريد اإللكتروني

محافظة السويداء
عنوان العمل

988933552
933470632
932374457
932676746
944710990
955390270
932300550
933251213
991017796
966123462

السويداء شارع البلدية بناء جمعية الرعاية االجتماعية مدخل الصيدلية
العمالية
السويداء مجمع المغتربين ط3
السويداء السوق المركزي مكتب البيان
السويداء حي الجالء طريق كناكر
السويداء شهبا
السويداء عرى
السويداء عرمان
السويداء حي النهضة شارع الزنبقة

16/1

سلمان علي عبود

16/2
16/3
16/5
16/6
16/7
16/8

لطفي يحيى الحناوي
فؤاد هزاع بوز
سالم حمد شاهين
كمال أنيس انيس سلوم
سلمان حمزة حمزة
ماهر فندي المتني

16/9

جميل اسعد حاتم

16/11

جوزيف فرحان العيسى

16/12

عاطف خليل رافع

16/13

حسن يحيى الحناوي

16/14
16/15
16/16
16/17

مرسل حمزة حاتم
سلمان سالمي هنيدي
عصام برجس بويحيى
نديم سلمان حاتم

السويداء حي الثورة
السويداء جانب مديرية الزراعة
السويداء ناحية بلدة شقة شارع فلسطين جانب الفرن
مدير مالي شركة مقاوالت بالسعودية

968656746
958673931

رقم الترخيص
22/1
22/2
22/3

االسم الثالثي
فاضل ابراهيم الخلف
شواخ نايف شيخ عبد هللا
محمد الشحاذه
عدنان

محافظة الرقة
عنوان العمل
الرقة الثكنة السوق التجاري
الرقة حي النهضة شارع كورنيش القطار
الرقة جانب جامع الشهداء

الموبايل
944235165
962408549
955869847

البريد اإللكتروني

رقم الترخيص
23/1
23/2

االسم الثالثي
محمدجمال مصطفى كمال سفلو
نضال محمد يحيى السيد عيسى

الموبايل
944405550
944483331

البريد اإللكتروني

23/4

عبد هللا أحمد العلي

955922930

eadlb@hotmail.com

23/3
23/5
23/6
23/7
23/8
23/9

أسعد عبد الكريم جزار
محمد نوار محمد فوزي أصفري
حسن يوسف شعيب
محمد مصطفى دياب
مصطفى عبد اللطيف قرجو
مروان عبد السالم السعيد

رقم الترخيص
15/1
15/2
15/3
15/4

السويداء منطقة البعث حي الحرية جادة  16تشرين
السويداء جانب مشفى السالم

0944850943

salman-abboud@outlook.com

0944650072
0933436147
0955865807
0944806356
0999808796
991336404

lottfi-hennawi@yahoo.com

933689219
940847754
0944711421

ATEF.RAFEE@gmail.com

0944650074

henwi.hassan@gmail.com

السويداء بناء مجمع المغتربين مكتب الواثق ط3

محافظة ادلب
عنوان العمل
إدلب ساحة البرج
إدلب مقابل مديرية مالية ادلب
إدلب سوق الصاغة مكتب بدر للمحاسبة فوق عيادة الدكتور محمد سليم
العلي
إدلب شارع الجالء
إدلب سوق الصياغ بناء خان الرز مدخل شمالي
إدلب شارع القوتلي
إدلب حي الثورة
ادلب جسر الشغور الحي الشمالي صالة عشتار
ادلب شارع الجالء مقابل مدرسة العروبة ط3

محافظة درعا
عنوان العمل

0966538727

933236332
988777963
944235469
932566598
956813820
933732588

الموبايل

االسم الثالثي
قاسم محمد الزعبي
أسام عبد القادر يعقوب
أحمد مطلق العلي
حسن جابر الشبلي

درعا شمال الخط الكاشف مقابل ثانوية الفالوجي
درعا المحطة شارع صالح الدين بناء الحاميد ط1فني
درعا أنخل الحي الغربي

944646812
944622541
932691544

15/5

بشار عبد الحليم النوفل البوريني

درعا مقابل البلدية سوق منصور التجاري مكتب االستشارات المحاسبية

933294984

15/6
15/7
15/8
15/9
15/10

عبد الحكيم حسين المصري
علي حسين الكفري
علي محمد النصر
فارس أحمد الفندي
عبد السالم أحمد القداح

درعا شارع القوتلي بناء الغانم ط2
درعا ضاحية باسل االسد
درعا المخيم
درعا الصنمين
درعا  -مدينة الحراك

933510227
941468780
993619957
955825369
944468484

SONASFARI@HOTMAIL.COM
schouehb@hotmail.com

البريد اإللكتروني

BASHARBU@YAHOO.COM

