
  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  1الصفحة 
 

 

 طبيةخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 طب بشري حممد رياض هاشم خربيط 1 1
قرب سينما  -الكاملية 

 األهرام فوق مطعم نابويل
 نسائية 4477119 0944492007

 بشريطب  علي حسن السكيف 2 2
شارع اجلمهورية               

 جانب كازية بغداد 
 شرعي 2216213 0944533530

 جراحة 2215545 0933645070 شرق بناء احملافظة اجلديد طب بشري أمحد حممود صبيحة 3 3

 طب بشري معروف يوسف صبح 4 4
العسكرية مقابل مدخل الشرطة

 اجلديدةجانب مبىن احملافظة 
 عظمية 2219481 0944464985

 طب بشري نظري رشيد بركات  5 5
مقابل املالية              

 معروف من املختار
 جراحة عامة 218914 0933302321

 جراحة 2211020 0933633680 مقابل التأمينات االجتماعية طب بشري حممد علي فويتة 6 6
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 62من  2الصفحة 
 

 طب بشري ل حافظ جتوريوائ 7 7
              ساحة حلوم  

 جانب صيدلية عائدة فهد
 عصبية 2232210 0933901259

 شرعي 8834355 0933516677 الكراج القدمي –جبلة  طب بشري حسني أمحد خملوف 8 8

 

 

 

 

 

 معلومــــاتيـــةخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 تكنلوجيا معلومات جبور شادي أنور 1 9
قرب حلويات امليالد        

 2آذار ط8قرب هاتف 
 معلوماتية 2561213 0935436426
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 كـهــــربــاء خـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 أرضــي جــوال اتـــالمالحظ فــــاتــــم الهـــرق كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 هندسة كهرباء علي حسن قزق 1 10
 مشروع الرجيي

 جانب مقهى امللكي
 كهربائية 2444470 0944318577

 معهد متوسط صناعي حسن منصور شعبان 2 11
املشروع ب                       

 مقابل سكن الشباب
 كهربائية 2317811 0932180582

 رباءههندسة ك نبهان مجيل مىت 3 12
 ضاحية بوقا

 مدخل الضاحية 9حمضر 
 كهربائية 2425571 0944821604

 ثانوية مهنية صناعية أمني علي كحيلة 4 13
يل ساحة حلوم الرمل الشما

 دفوق صيدلية عايدة فه
 كهربائية 2216369 0937075866

 هندسة كهرباء امساعيلسوسن علي  5 14
 ساحة البلدية القدمية قرب

 املصور مجال فوق كوكتيل الواحة
 كهربائية 2577766 0933660819

 هندسة كهرباء فهد توفيق يوسف 6 15
شارع الثورة                         

 جانب القيادة البحرية
 كهربائية 2444716 0999468378
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 كهربائية 2211730 0981993365 حي السجن قرب احملكمة كهرباءهندسة  معني سلمان أسعد 7 16

 هندسة كهرباء سامي حممود خملوف 8 17
قرب  آذار 8شارع   -ضاهرالشيخ

 بناء نقابة األطباء مدرسة اهلاتف
 كهربائية  0933662555

 كهربائية 438546 0933699338 املشروع السابع هندسة كهرباء فراس رياض جبارة 9 18

 هندسة كهرباء مازن حممود خضر 10 19
                       ةشارع اجلمهوري

 قرب مدرسة طالل ياسني
 كهربائية 2322900 0932060128

 هندسة كهرباء ناصيف جابر غامن 11 20
 توستراد الثورةأو

 مساكن االدخار
 كهربائية 2444930 0933528515

 هندسة كهرباء أمين حسن الكنج 12 21
 موقف اسبريوالزراعة 

 جانب نقليات القدموس
 كهربائية 2441760 0932357700

 هندسة كهرباء فاديا صاحل قره فالح 13 22
 املشروع ب

 قرب املستوصف العسكري
 كهربائية 2313457 0944365712

 كهربائية 220000 0933748686 شارع أنطاكية حارة العيد هندسة كهرباء حسن حممد سبع الليل 14 23

 كهربائية 2438576 0937173788 ضاحية بسنادا هندسة كهرباء باسل عدنان شبيب 15 24

 هندسة كهرباء بسام حيىي فضة 16 25
املشروع السابع                

 خلف شعبة التجنيد
 كهربائية 2420022 0944618808
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 ةـــــاريـــــعقخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 هندسة مدنية غازي سليم جبيلي 1 26
صيدلية آمال زريقة    –حي املنتزه 

 جانب روضة املناهل اخلاصة
 عقارية 2433711 0932804435

 هندسة مدنية جورج جابر نصري 2 27
مقابل مشفى األسد  –آذار  8

 بناء اخلضري  –العسكري 
 عقارية 2566063 0933434206

 هندسة مدنية عبيدو أمحدعدنان  3 28
 مشروع الزين 

 قرب حمل كاريزما 
 عقارية 2555120 0933451964

 هندسة مدنية وفيق سلمان جديد 4 29
 املشروع السابع 

 سكن االدخار
 عقارية 2450556 0932872414

 هندسة مدنية مجيل برهوم عبري 5 30
 املشروع السابع 

 سكن االدخار
 عقارية 2450044 0932283777

 هندسة مدنية أكرم خالد جلب 6 31
 سوق الصفن 

 فوق حمالت اسكيف
 عقارية 2571934 0955882328
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 هندسة مدنية خالد بشري ابراهيم 7 32
 مارتقال

 قرب املؤسسة العسكرية
 عقارية 2234625 0991330955

 هندسة مدنية هيثم أنور سعد الدين 8 33
 شارع أنطاكية

 فوق احلالق هبجت ميا
 عقارية 2551490 0992759069

 هندسة مدنية إياد علي اخلري 9 34
املشروع الثامن مقابل النفوس 

 بناء مجعية الطليعة
 عقارية 2419516 0933984621

 هندسة مدنية زكي حبيب خري بك 10 35
 شارع الثورة 

 مقابل مؤسسة املياه 
 عقارية 2438657 0932375822

 عقارية 2568843 0944237688 شارع املتنيب هندسة مدنية نبيه توفيق حداد 11 36

 عقارية 2329161 0988684703 شارع قنينص الشارع الرئيسي هندسة مدنية حبيب خليل داغر 12 37

 هندسة مدنية ابراهيم أمحد حسن  13 38
              مشروع الزين  

 قرب مدرسة سليم عمران
 عقارية 2572242 0933834473

 عقارية 2445491 0933578754 مشروع الرجيي هندسة مدنية عبري علي خضر 14 39

 هندسة مدنية عصام ندمي صبيح 15 40
 مشروع الرجيي

 مقابل املؤسسة
 عقارية 2423982 0944422021
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 62من  7الصفحة 
 

 عمارةهندسة  بسام علي خوجة 16 41
 ضاحية تشرين 

 ضباط  25حمضر  
 عقارية 2415604 0933998689

 عقارية 2217712 0933505804 شارع أنطاكية هندسة مدنية شفيق حجارين أمحدحسن  17 42

 عمارةهندسة  زاهر أمحدمجال  18 43
 الكورنيش الغريب 

 مقابل احلديقة العامة )البطرين(
 عقاري تقييم 2574832 0944278204

 هندسة مدنية غادة حممد أدهم شيخ مخيس 19 44
                      بياتالطا

 قرب خزان املياه
 عقارية 2765882 0991765386

 هندسة مدنية فاطر علي ميا 20 45
حي األسد ) دمسرخو( قرب 
 مدرسة الشهيد فراس الدايل

 ) الفارايب االبتدائية(
 عقارية 2318228 0932240241

 هندسة مدنية قاسم أمحدلؤي  21 46
مشروع الزراعة  قرب صيدلية 

 سليمان عفارة
 عقارية 2415918 0932389381

 هندسة عمارة أيهم مجيل السفكوين 22 47
 الرمل الشمايل  طريق الشاطئ

 األزرق فوق مشروبات فراس خرميا
 عقارية 2334447 0933428742

 هندسة مدنية يمصطفى بزفؤاد  23 48
         مشروع الصليبة     

 جانب مشفى الصويف
 عقارية 2771560 0996095178

 هندسة مدنية سامر كامل حممد  24 49
مشروع الزين شارع بدوي اجلبل 

 قرب مكتبة شحرور
 عقارية 2594657 0933913447
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 62من  8الصفحة 
 

 هندسة مدنية قصي علي سليمان 25 50
 العمارة  –جبلة 

 جانب جامع اإلمام احلسني
 عقارية 833730 0933743836

 هندسة مدنية تيسري مجيل وطفة 26 51
أبنية   - أوتستراد الزراعة

 الرجيي مقابل دار ناهد لألزياء
 عقارية 2437221 0944310850

 هندسة عمارة جهاد أمني قاسم 27 52
املشروع العاشر مجعية الشرطة 

 سوبر ماركت نارة غرب اجلامع جانب
 عقارية 2329804 0966250593

 هندسة مدنية خدام مسري ابراهيم 28 53
جانب صيدلية  سقوبني

 نسرين عبد اهلل
 عقارية  0933770398

 هندسة مدنية مسر أمني فيوض 29 54
قرب مدرسة    -املشاحري 

 محزة صقر
 عقارية 2423147 0937889513

 هندسة مدنية بشرى وفيق بدور 30 55
مفرق حوا  -املشروع السابع 

 سكن العاملني بالدولة
 عقارية 2456991 0955255765

 هندسة مدنية زهري حممد ميهوب  31 56
قرب روضة  -شارع الكويت 

 النشء اجلديد
 عقارية 2425929 0932206446

 عقارية 2336679 0996024859 دــي األســح هندسة مدنية علي أمحد خاسكيه 32 57

 هندسة مدنية علي عزيز قاسم 33 58
 ساحة احلمام 

 جانب عماد علي
 عقارية  0955740989
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 62من  9الصفحة 
 

 عقارية  0999310556 ساحة احلمام هندسة مدنية جهاد عدنان شبيب 34 59

 هندسة مدنية أمهان شريف حممد 35 60
مقابل شاليهات  - برج اسالم

 احلرس اجلمهوري
 عقارية  0992445580

 هندسة مدنية قنجراوي أمحدفردوس  36 61
 مشروع ب 

 جانب فضائيات فراس
 عقارية 2318570 0932766755

 هندسة مدنية كمال ابراهيم عبدو 37 62
 ضاحية تشرين 

 59حمضر  
 عقارية 2411481 0944551136

 هندسة مدنية هيثم منري بدور  38 63
املشروع العاشر جانب    

 مدرسة حممد الشيخ
 عقارية 2313929 0937613929

 هندسة مدنية بسام أمحد شربية 39 64
      الرمل الشمايل       

 جانب مدرسة طالل ياسني
 عقارية 2317303 0933568086

 هندسة مدنية منذر جابر غامن 40 65
 مفرق بسنادا

 مقابل مطعم احلمرا 
 عقارية 2438824 0944785866

 هندسة مدنية حممود ابراهيم ابراهيم  41 66
 عقارية 22438234 0988700599 6حمضر  –ضاحية بوقا 

مشروع األوقاف خلف احتاد لكتاب  هندسة مدنية وجيهة أمحد أسطة 42 67

 العرب شارع احتاد الصحفيني
 عقارية 2437536 
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خلف املصرف  –جبلة  هندسة مدنية ياسني  دفخرية حمم 43 68

 العقاري اجلبيبات الغربية
 عقارية 8808315 0988739860

       مشروع شريتح جانب  هندسة مدنية نبيل ندمي شريقي 44 69

 الزين الرياضينادي 
 عقارية 2420303 0932014810

   شارع اجلمهورية مفرق  هندسة مدنية دالل عزيز علي ديب  45 70

 املعهد الصناعي الثاين
 عقارية 2314567 0933505168

مشروع الزين مقابل صيدلية  هندسة مدنية غادة رئيف اليقة  46 71

 رؤى حمفوض بعد براديسو
 عقارية 2550906 0988653945

املشروع الثامن خلف النفوس  هندسة مدنية علي حممد صقر  47 72

 بناء مجعية الشاطئ
 عقارية 2416615 0933263970

الرمل الشمايل مشروع ب  هندسة مدنية أسامة حممد حسني 48 73

 مقابل مدرسة االشتراكية
 عقارية 2316444 0944787793

 عقارية 6542247 0944482228 مقدمني -القرداحة  هندسة مدنية حممد حبيب حسن 49 74

 هندسة مدنية وهيب علي فياض 50 75
 ضاحية الباسل 

 مقابل سادكوب
 عقارية 2456132 0994743851

 دوار الزراعة  هندسة مدنية دريس سعداثابت  51 76

 مجعية املرفأ
 عقارية 2456167 0933305876
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 62من  11الصفحة 
 

 عمارةهندسة  غادة امساعيل راهب 52 77
 عقارية 664018 0988844380 جانب الثانوية -املشريفة 

جب جوخية       –جبلة   هندسة مدنية زاهد املنعمحسان حممد عبد  53 78

 ساحة البله
 عقارية 8836301 0938509582

 هندسة مدنية حسام حممد  أمحد 54 79
 مشروع القلعة 

 السمان حممد قدور قرب 
 عقارية 2214140 0933402443

 هندسة مدنية حممد اخلري أمحد 55 80
حي الزراعة جادة الينبوع 

 مقابل مكتب السوسنة
 عقارية 2434337 0993560467

 هندسة مدنية وفاء سليم داؤود 56 81
 مشروع دمسرخو

 أجبدية الغريبمقابل  
 عقارية 2312280 0988287556

الرمل الشمايل مشروع الزين  هندسة مدنية دالل علي حممد 57 82

 مقابل روضة الطفل السعيد
 عقارية  0959102594

 هندسة مدنية حسن سليم حممد  58 83

  17ــن حمضــــرضـاحيــة تشــري

الضبــاط قــرب مدرســـة  ســـكن

      وض                     ــــراهيـــم  حمفـــاب
 عقارية 2434884 0933704395

حمل جانب  -مشروع ب  هندسة مدنية سامر مجيل سلمان 59 84

 شيفاز  دخلة حلويات األمسر
 عقارية 2316853 0944599714

أوتستراد الزراعة          هندسة مدنية رامز سليم علي برهبان 60 85

 1بناية باش بيوك ط
 عقارية 2418549 0988777888



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  12الصفحة 
 

 عمارةهندسة  عثمان  منرينسرين  61 86
 عقارية 2221522 0932720572 أوتستراد الزراعة

 هندسة مدنية علي ابراهيم ميا 62 87
 الزقزقانية 

 قرب النفوس اجلديدة 
 عقارية 2433364 0951399253

 هندسة مدنية مضر يوسف معروف 63 88
 شارع اجلمهورية 

 جانب كازية بغداد 
 عقارية 2440922 0960666998

 عقارية 2128317 0933360082 دمسرخو هندسة مدنية مجال حممد كحيلة 64 89

 عقارية 2496593 0988675642 حي البعث هندسة مدنية دارين محزة ديوب 65 90

 عقارية  0966846704 الصليبة هندسة مدنية نسرين حممد مجيل زويكلي 66 91

 معهد مراقبني فنيني مازن حسن قعقع 67 92
 حي األمريكان

 جانب اهلالل األمحر 
 عقارية 2238994 0949949321

 هندسة مدنية سامل محودي غنوة 68 93
  دعتور جانب صيدلية ال

 ودماهر داؤ
 عقارية 2334859 0936523533

 هندسة مدنية بسام ندمي حممد 69 94
 املشروع األول 

 شارع اللفاح
 عقارية 2425501 0933834678



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  13الصفحة 
 

 هندسة مدنية رامز علي حسون 70 95
قرب صيدلية  –املشروع العاشر 

 مجعية النجاح السكنية –أفاميا
 عقارية 2315348 0933538931

 هندسة مدنية حممد عزيز مىن 71 96
قرب مدرسة  مشروع الزين

 الشهيد رفيق اسكاف
 عقارية 2551560 0944308712

 عقارية 7186220 0944739753 البهلولية هندسة مدنية مسري علي رجوب 72 97

 عقارية 2316840 0988991151 دمسرخو هندسة مدنية لينا برهان مروة 73 98

 هندسة مدنية عبد القادر حممد املصري 74 99
  شارع القوتلي -الصليبة 

 فرن غزال
 عقارية 2568039 0955389137

 هندسة مدنية فادي حممد أمسر 75 100
خلف التموين  –الطابيات

 اجلديدة
 عقارية 2753987 0933299077

بسنادا شارع الزنهة مقابل  مدنيةهندسة  عزت علي موسى  76 101

 مشس الطفولة روضة 
 عقارية 2450895 0991747871

                آذار  8شارع  هندسة مدنية رندا الياس صعب 77 102

 مقابل املصاحل العقارية
0933477844  

 عقارية

 هندسة مدنية مهند عبد اهلادي حيدر 78 103
 عقارية 2422535 0933198275 13برجية  - سكن الشباب



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  14الصفحة 
 

الصليبة                      هندسة مدنية رمي أمحد غنم 79 104

 مقابل جامعة الشام
0932722729 2558212 

 عقارية

 هندسة مدنية رامز عبد اهلل بشري 80 105
 شارع اجلمهورية 

 بناء درويش 
 عقارية 2554932 0951693784

 عقارية 2767458 0933463073 مشروع الصليبة هندسة مدنية عماد مصطفى كمال سيدة  81 106

 هندسة مدنية مها ياسني الزامتلي 82 107
إطفاء شارع اجلالء مقابل فوج 

 الفاروس مقابل فوج اإلطفاء
 عقارية 2216757 0937688294

 هندسة مدنية رامي الياس نصري 83 108
 شارع برهان عليا –الزراعة 

 قرب فروج كركش
 عقارية 2425332 0944609699

شارع القدس                  هندسة مدنية عبد اهلل حممد الرفاعي 84 109

 2بناء األمحر ط
 عقارية 2764452 0933439572

 هندسة مدنية مسرية فؤاد يعقوب 85 110
 شارع اجلمهورية

 قرب املستوصف العسكري
 عقارية 2317439 0933844537

 هندسة مدنية مىن ماجد نصور 86 111
 مشروع الزين 

 شارع اجلمهورية 
 عقارية 2553040 0933582302

 هندسة مدنية رزان مشهور قزق 87 112
 عقارية 2416556 0934631394 بسنادا 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  15الصفحة 
 

 هندسة مدنية مازن ابراهيم ديب 88 113
ضاحية تشرين حماضر الضباط 

 قرب صيدلية غزل صبيح
 عقارية 2425891 0933365249

 هندسة مدنية عقل نصرة أمحد 89 114
 املشروع السابع 

 فوق خمزن كتاكيت 
 عقارية 2435484 0933973503

 عقارية  0932291632 س العني جبلة رأ هندسة مدنية منهل حسن الرحية 90 115

 هندسة مدنية عبد القادر مجيل فارس 91 116
 مستودعات املرفأ 

 مقابل حمطة تعقيم الالذقية
 عقارية 2750239 0955709602

 هندسة مدنية ناجح منري عيوش 92 117
خلف املعهد املشروع اخلامس 

                   الصناعي الثاين 
 قرب السمان هاين حمرز

 عقارية 2321745 0988063706

 مساحية هندسة علي ابراهيم العلي الصاحل 93 118
شارع اجلمهورية مقابل   

 املعهد التقاين للحاسوب
 عقارية  0932886553

 عقارية 7680945 0998683559 جوار الثانوية – بكسا عمارةهندسة  مسوءل سهيل متوج 94 119

 عقارية 7680945 0947634710 جوار الثانوية – بكسا عمارةهندسة  مىن كامل أسعد سليمان 95 120

 عقارية 2312807 0935331242 مفرق املزار -شارع الثورة  هندسة مدنية علي نوفل قرياطة 96 121



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  16الصفحة 
 

 هندسة مدنية يعقوب عزيز ابراهيم 97 122
 شارع القدس

 مقابل الديك الفرنسي
 عقارية 2564148 0938260156

 هندسة مدنية كندة عبد اجمليد علي 98 123
 عقارية 8831811 0935401685 مقص جبلة -جبلة 

حي السجن                      هندسة مدنية عفاف صدقي امساعيل  99 124

 احلكيمفوق خمزن 
 عقارية 2211504 0992412153

         مشروع البعث قرب  هندسة مدنية خضر خضور حطاب 100 125

 مدرسة يوسف فارس
 عقارية 2434436 0933208858

 هندسة مدنية فؤاد علي زهريي 101 126
 جبلة 

 مجعية الطرق
 عقارية 8831020 0944632140

 عقارية  0934995017 بسنادا هندسة مدنية عال بسام رعوان 102 127

 عقارية 2586490 0932276968 مشروع الزين  هندسة مدنية رنا محزة خضرة 103 128

 حممد سامر حممد ظافر أسرب 104 129
          مقابل مدرسة  -مارتقال  هندسة مدنية

 جابر بن حيان 
 عقارية 2574845 0933243311

 هندسة مدنية هنا حممود حممود 105 130
 ضاهرشيخ

 شارع أبو فراس احلمداين
 عقارية 2219232 0944278088
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 وزارة العــدل
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  17الصفحة 
 

 هندسة مدنية آمن صاحل أبو ريش 106 131
ضاحية بوقا               

 جانب القيادة البحرية
 عقارية 2431270 0932045859

 عقارية 6165171 0932775966 دباش هندسة مدنية حسني سليمان امساعيل 107 132

 عقارية 2210585 0968245400 شارع ميسلون عمارةهندسة  عمر حالقهبرية  108 133

 هندسة مدنية ممتاز سعيد اخلطيب 109 134
قرب فالفل برهان   –شارع أنطاكية 

 مقابل صيدلية شروق عبود
 عقارية  0933954852

 عمارةهندسة  مىن كامل احلداد 110 135
 مشروع األوقاف

 بناء بنك سوريا واملهجر 
 عقارية 2412863 0988769737

 عمارةهندسة  إياد عباس صاحل 111 136
 املشروع التاسع 

 الشرطة بناء 
 عقارية 2432145 0944572571

 هندسة مدنية عصام سليمان شريبة 112 137
شارع اجلمهورية قرب مفرق التوتة  

 بناء شركة سخيطة لإلطارات
 عقارية  0933741909

 عقارية 7582960 0944316128 كرسانا هندسة مدنية شباين أمحدعنان  113 138

 عقارية 2510641 0996700725 املشروع التاسع هندسة مدنية روال عصام خليل  114 139
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  18الصفحة 
 

 هندسة مدنية ياسر علي حسن 115 140
املشروع السابع                 

 دخلة سكن االدخار
 عقارية 2434001 0955420042

 عقارية 2433893 0988615144 مشروع الزراعة هندسة مدنية بدرانإهلام ابراهيم  116 141

 عقارية 2320057 0933926667 املشروع العاشر هندسة مدنية رامي ابراهيم عدرة 117 142

 هندسة مدنية ميس إحسان شريتح 118 143
الكورنيش اجلنويب        

 وزوقرب جامع الز
 عقارية 2128167 0993817289

 عقارية 2318395 0992146888 الدعتور هندسة مدنية مسر عدنان زينو  119 144

 هندسة مدنية مها رزق اهلل دونا 120 145
سكاف  بناء  –املشروع الثاين 

 قرب جامع الروضة
 عقارية 415336 0992468468

 عمارةهندسة  سامر عبد الرؤوف حجازي 121 146
الشيخضاهر شارع القوتلي 

 1طفوق دهانات احلوايل 
 عقارية 2554739 0944604348

 هندسة مدنية مهند شهاب ديب 122 147
 حي املنتزه 

 صيدلية إميان سعيدقرب  
 عقارية 2453648 0932708005

 هندسة مدنية مىن بولس جبور 123 148
مقابل املعهد   –شارع اجلمهورية 

 املتوسط الصناعي الثاين
 عقارية 2314362 0988977055

 هندسة مدنية حممود حممد عابدين  124 149
دمسرخو قرب مدرسة    

 جهاد ماشي
 عقارية  0933610024
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 62من  19الصفحة 
 

 

 هندســـــة معمــاريــــةخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــــوال

 هندسة عمارة حيدر أمحد معروف 1 150
         شارع جنوب -جبلة 

 امللعب البلدي
 معمارية 8822425 0955573980

 هندسة عمارة جمدلني ابراهيم جداري 2 151
                      اجلميزة 

 فوق ألبان اجملد
 معمارية 2331124 0933483888

 معمارية  0991990444 بسنادا هندسة عمارة عمار ابراهيم سلهب 3 152

 هندسة عمارة ابتسام أمحد كوجللي  4 153
                  الشيخضاهر

 شارع هنانو
 معمارية 2571512 0933637715
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 62من  20الصفحة 
 

 مســـــاحــــةخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــــوال
 هندسة مدنية عبيدو أمحدعدنان  1 154

 مشروع الزين 

 قرب حمل كاريزما 
 مساحة 2555120 0933451964

 معهد مراقبني فنيني سهيل علي بغداد 2 155
 دمسرخو

 معروف من املختار
 مساحة  0988614107

 مساحة 2437133 0998488723 الزقزقانية معهد مراقبني فنيني حامت حافظ دنورة 3 156

 معهد متوسط صناعي حيان مجيل سلطان 4 157
 املشريفة

 خلف البلدية
 مساحة 2633018 0932908345

 مساحة 7680381 0988943323 قرية القنجرة معهد متوسط مساحة بدر حبيب عدسو 5 158

 مساحة 6470996 0933347382 يةالسفرق -القرداحة  معهد متوسط مساحة ابراهيم علي علي 6 159
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 62من  21الصفحة 
 

 معهد متوسط هندسي جابر حممد حممد 7 160
 جبلة 

 القطيلبية
 مساحة 8744439 0932211233

 معهد مراقبني فنيني قصي أمحد رشيد 8 161
 املشروع اخلامس 

 السمان هاين حمرز 
 مساحة 310842 0944668248

 معهد مراقبني فنيني حممد امساعيل سرحيل 9 162
احلمام معروف من  –بوقا 

 املختار تاج الدين احلليب
 مساحة 2435733 0932343470

 مساحةمتوسط معهد  أمحد شحادة حسون 10 163
 سنجوان

 جانب دكان عامر حسون 
 مساحة  0966467356

 هندسة جيوديزيا معن حممد عبد اهلل 11 164
العمارة              –جبلة 

 من امجعية التض
 مساحة 8830972 0933297075

 هندسة مدنية توفيق عبد اهلل قبيلي 12 165
قرب  –املشروع اخلامس 

 صيدلية حسام سيفو
 مساحة 2312610 0944903117

 مساحةمتوسط معهد  مؤيد حسني مزنجلي 13 166
 املشروع الثاين 

 قرب جامع الروضة
 مساحة 2444759 0955801364

 مساحة  0999310556 احلمامساحة  هندسة مدنية جهاد عدنان شبيب 14 167

 متوسط معهد  حممد خميرب رجنوس 15 168
 جبلة 

 ةدوير بسنديان
 مساحة 8710520 0937125976
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  22الصفحة 
 

 مساحة 2441276 0933675805 املشروع السابع معهد متوسط مساحة عبد الكرمي جواد أمحد 16 169

 معهد مراقبني فنيني عالء عبد الكرمي أمحد 17 170
مقابل شعبة املشروع السابع 

 التجنيد سابقا   طابق رابع
 مساحة 2441276 0992448009

 معهد متوسط هندسي منهل زين زمزم 18 171
 كرسانا

 مفرق الشامية
 مساحة  0933851669

 معهد متوسط مساحة بديع حافظ حسون 19 172
                 القرداحة 

 كلماخو اجلديدة 
 مساحة 6160804 0932646947

 معهد متوسط هندسي سامر مصطفى سلطان 20 173
طريق املزار  -الدعتور 

 بالقرب من حمالت الكردي
 مساحة  0999670639

 هندسيمتوسط معهد  رئيف أمحد ناصر 21 174
 جبلة 

 ساحة شباط
 مساحة 8947249 0955557048

 مساحة 2331619 0988355495 مشروع ب هندسة مدنية عامر علي قبيلي 22 175

 هندسة مدنية ابراهيم عبد الرمحن بزي 23 176
             شارع اجلمهورية 

 عني أم ابراهيم  بناء بدروس
 مساحة  0944277228

 هندسة مدنية علي محدان عباس  24 177
الشلفاطية                     

 معروف من املختار
 مساحة 4682393 0988656531



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  23الصفحة 
 

 مراقبة فنيةشهادة اختصاص  علي ناجي جريوه 25 178
 جبلة 

 القطيلبية قرية احلرية
 مساحة 8744448 0932638338

 معهد مراقبني فنيني حممد علي ليلى 26 179
                       كرستا 

 قرب بيت املختار
 مساحة 7581552 0933594846

 معهد متوسط مساحة سليم مصطفى مجل 27 180

الشيخضاهر جانب احملافظة 

الدكتور ندمي بناء اجلديدة 

 خري بك

 مساحة 2217581 0944665136

 هندسة مدنية بشار علي خطيب 28 181
 حي املنتزه 

 بالقرب من فرن عكاشة 
 مساحة 2439345 0933825952

 هندسة مدنية حسام حممد  أمحد 29 182
 مشروع القلعة 

 جانب السمان حممد قدور 
 مساحة 2214140 0933402443

 هندسة مدنية سليطنيعبري حممد  30 183
           جامعة تشرين 

 املنتدى اجلامعي
 مساحة  0932640113

 معهد متوسط صناعي نزار سليم أمحد 31 184
 حي علي مجال  قرب 

 خمبز مصطفى نداف
 مساحة 2319495 0933657360

 هندسة مدنية عزام حممد صافيا 32 185
    جبلة ضاحية األسد 

 16حمضر 
 مساحة 8832699 0993287009

 معهد متوسط هندسي غسان حسن خري بك 33 186

مشفى العثمان ضاحية الباسل 

الشقة  B2الشيخ حممود حمضر 

 8رقم 

 مساحة 2440443 0944334920



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  24الصفحة 
 

 معهد مراقبني فنيني مازن حسن قعقع 34 187
 حي األمريكان

 جانب اهلالل األمحر 
 مساحة 2238994 0949949321

 معهد متوسط مساحة ابراهيم قصريحسان  35 188
 شارع اجلمهورية 

 صيدلية فاديا عبدو فوق 
 مساحة 2550936 0932557933

 معهد متوسط هندسي رامز يوسف عيسى 36 189
              املشروع السابع 

 فين 3بناء كرتوشي ط
 مساحة  0933582402

 معهد متوسط هندسي حممد منري ابراهيم 37 190
الدنقرب حارة  الدعتور

 مفروشات مرميومطعم بيتنا
0937246824 

0933425974 
 مساحة 

 هندسة مدنية غنوة سامل محودي 38 191
  دعتور جانب صيدلية ال

 ودداؤماهر 
 مساحة 2334859 0936523533

 هندسة مدنية حممد صالح فاضل  39 192
               عني البيضا  

 جانب املركز الثقايف
 مساحة 7675367 0981960239

 مساحة 2316852 0933834680 بسنادا -الدعتور  هندسة مدنية أمحد يونس حسينو 40 193

 معهد مراقبني فنيني ادريس صديق خلوف 41 194
                 القرداحة

 ترمي  -الفاخورة 
 مساحة  0932339009

 معهد مراقبني فنيني هناد امساعيل أسعد 42 195
الغراف حي القدس أول شارع 

 قرب جامع أسامة بن زيد
 مساحة  0955283389



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  25الصفحة 
 

 هندسة مدنية ياسر علي عثمان 43 196
 الرميلة  –جبلة 

 بناء احلكمية 
 مساحة  0949224539

 وثيقة مساحة عسكرية منذر يونس سليمان 44 197
اجلامعة شارع الثورة من جهة 

 تشرين هاتف مقابل مركز
 مساحة 2413646 0935493261

 مساحة 6159313 0994816840 ترمي  - الفاخورة  معهد مراقبني فنيني صهيب صديق خلوف 45 198

املشروع اخلامس خلف املعهد الصناعي  هندسة مدنية ناجح منري عيوش 46 199

 الـثانـي  قـرب السـمان هانـي حمـرز
 مساحة 2321745 0988063706

 مساحة 2244366 0988652902 املثىن شارع -العوينة  هندسة مدنية جورج نقوال موسى 47 200

 هندسة مدنية زهري أمحد يونس 48 201
جبلة العمارة شارع ابن سينا 

 قرب مدرسة اإلخاء اخلاصة
 مساحة 8831795 0933206929

 هندسة مدنية عبد اللطيف ابراهيم سعود 49 202
 جبلة 

 حي التضامن
 مساحة 8801767 0944355899

 مساحة  0994581693 الربجان -جبلة  هندسة مدنية غدير مجيل ديبة 50 203

 مساحة  0993774727 ناحية عني شقاق  -جبلة هندسة مدنية حممد مالك باشا 51 204



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  26الصفحة 
 

 هندسة مدنية قحطان علي سليمان 52 205
ضاحية تشرين قرب     

 مشفى العثمان اجلراحي
 مساحة 2420715 0933499860

 هندسة مدنية ياسر علي حسن  53 206
                املشروع السابع 

 دخلة سكن االدخار
 مساحة 2434001 0955420042

 معهد صناعي حافظ داؤد سلطون 54 207
 حارة معمل  سقوبني

 بلقيس لزيت الزيتون
 مساحة 444787 0933920500

 هندسة مدنية باسم نبيل شحرور 55 208
املشروع العاشر               

 سوبر ماركت هوى حبري
 مساحة 2319516 0933390085

 هندسيمعهد متوسط  منهل عزيز علي 56 209
 القرداحة 

 ترمي -الفاخورة  
 مساحة 6159141 0930463393

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  27الصفحة 
 

 زراعيــــةخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 ةيهندسة زراع حنان امساعيل ناصر 1 210
 ضاحية بسنادا

 خلف مدرسة عماد علي
 زراعية 2412275 0994346367

 هندسة زراعية عزيز حسن بسما  2 211
جبلة                              

 السنجابة -القطيلبية 
 زراعية 8744902 0955474777

 ةيهندسة زراع عمرانحممد يونس  3 212
 مشروع ب

 قرب حمل الصياد
 زراعية 2316356 0933384023

 زراعية 2444793 0949026786 شارع السابع من نيسان ةيهندسة زراع عبد اللطيف ابراهيم حسن 4 213

 ةيهندسة زراع حمسن علي صبيح 5 214
 رخو مشروع  دمس

 جانب احلالق سنان
 زراعية 2324334 0933972191

 ةيهندسة زراع غيث أمني علي 6 215
قرب مستوصف  الزقزقانية

 املشروع الثامن
 زراعية 2459229 0988701311



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  28الصفحة 
 

 ةيهندسة زراع شادي سليمان فاحتة 7 216
 املشروع الثاين

 مقابل مقسم تشرين
 زراعية  0933728176

 زراعية 2423440 0988459816 سقوبني  هندسة زراعية سليمان داود لبنه 8 217

 زراعية  0998493234 ساحة احلمام هندسة زراعية عهد عدنان شبيب  9 218

 ةيهندسة زراع حسون أمحدفاطمة  10 219
 ضاحية تشرين

 56حمضر 
 زراعية 2411481 0932454663

 ةيهندسة زراع وديع صديق معروف 11 220
 شارع غسان حرفوش

 مقابل صيدلية مها علي ديب
 زراعية 2330150 0933444594

 هندسة زراعية ياسر امساعيل سامل 12 221
                  الزقزقانية

 خمزن حارتناقرب 
 زراعية 2439030 0991125190

 زراعية  0988550146 عني الوادي -صلنفة  هندسة زراعية أمحد مصطفى البريق 13 222

 حقوق عبد احلميد حسن مهنا  14 223
 املشروع العاشر

 البناء الربجي قرب املول
 زراعية 8744910 0932200324

 ةيهندسة زراع رسالن يوسف ناصر 15 224
    شارعبالقرب من  سقوبني

 خلف بن الفضة 16ال 
 زراعية 2662608 0995174180



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  29الصفحة 
 

 ةيهندسة زراع عمر حممد سيد رصاص 16 225
مشروع الصليبة بناء األقبيق فوق 

 صيدلية أمحد شكري حكيم
 زراعية 2771439 0944231115

 ةيهندسة زراع أيوب فيكتور خوري 17 226
قرب              آذار 8شارع 

 الدكتور يوسف زيتون
 زراعية 2578712 0933643306

 هندسة زراعية باسم علي حممود 18 227
           مشروع شريتح قرب 

 التجارية شركة ميا
 زراعية  0933428081

 زراعية 6262556 0944678109 كلماخو - القرداحة ةيهندسة زراع يوسف حممد حوجيي 19 228

 هندسة زراعية رنيم حسني جليكو 20 229
         بسنادا جب حسن 

 عند البحوث العلمية
 زراعية 2419365 0936426682

 ةيهندسة زراع أكرم خليل غامن 21 230

احلرس بناء  شارع اجلمهورية

     فوق صيدلية  اجلمهوري 

 3نوح أبو الشمالت ط

 زراعية 2245585 0944672283

 زراعية 2446372 0933296850 املشروع التاسع ةيهندسة زراع عادل حسن مجول 22 231

 ةيهندسة زراع ملا صاحل عيسى 23 232
الرمل الشمايل شارع غسان 

 قرب صيدلية ملى حرفوش 
 زراعية 2315175 0988967826

 ةيهندسة زراع حممد نعمان مظهر سلكا 24 233
 الطابيات

 ملك قرب اخلزانمزنل 
 زراعية 354689 0933557794



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  30الصفحة 
 

 ةيهندسة زراع وفيق نور الدين كبيبو 25 234
 حي الزقزقانية

 قرب السمان علو
 زراعية 2410511 0955448608

 زراعية 8834628 0944412346 حي العمارة - جبلة ةيهندسة زراع نزار ابراهيم سعود 26 235

 زراعية 8831704 0933834412 سكن املعلمني – جبلة ةيزراعهندسة  حممد سليمان امساعيل 27 236

 زراعية 2422137 0933422919 سقوبني ةيهندسة زراع بسام عزيز ديوب  28 237

 ةيهندسة زراع حممد منري اهلندي 29 238
   مشروع شريتح مقابل 

 مدرسة عماد الدين ديب
 زراعية 2438634 0934278873

 زراعية 2401378 0936841065 حي جتميل سقوبني ةيهندسة زراع سامر أمحد النوا 30 239

 ةيهندسة زراع حممد سليم درويش سامي وزان 31 240
 مشروع الصليبة

 2مقابل معهد البالوش ط
 زراعية 2765658 0933628538

مشروع البعث جانب          ةيهندسة زراع فراس سعيد قربصلي 32 241

 مدرسة بديع زينة
 زراعية 2445663 0932326131

املشروع التاسع               ةيهندسة زراع زين ابراهيم ابراهيم 33 242

 مقابل نادي الباسل 
 زراعية  0988015379
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  31الصفحة 
 

 زراعية  0933384257 ضاحية تشرين  ةيهندسة زراع شريين عبد احلميد حسن 34 243

 زراعية 2316844 0933477994 دمسرخو ةيهندسة زراع هيثم صديق عابدين 35 244

دباش                 -القرداحة  ةيهندسة زراع حمفوض ناصر صباغ 36 245

 جانب البلدية
 زراعية 6165299 0933679223

 ةيهندسة زراع مانوليا حممد سعيد 37 246
 زراعية 8746974 0938138947 اللوزية -القطيلبية 

 ثانوية زراعية بسام حممد ناصر 38 247
 الزراعةدوار 

 فوق معهد اخلوارزمي
 زراعية 2444653 0944271955

 ةيهندسة زراع اليقة أمحدسهام  39 248
سقوبني طريق البلدية القدمي 

 عيادة الدكتور عز الدين اليقة
 زراعية 2419050 0993665049

 ةيهندسة زراع عماد علي حسن 40 249
 زراعية  0933433243 زغرين

 ةيزراعهندسة  جهينة كامل سليطني 41 250
 املشروع العاشر

 مقابل مدرسة يونس رضوان
 زراعية 325548 0955450020

 ثانوية عامة ابراهيم حممد صاحل 42 251
 مريكانحي األ

 قرب املشفى السوري
 زراعية 494327 0991936743

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  32الصفحة 
 

 ســـير وميكانيكخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 علي يوسف كحيلة 1 252
  يف  مساعد جماز

 اهلندسة  امليكانيكية
 سري وميكانيك  0944428575 ساحة حلوم

 هندسة ميكانيك سهيل حممد عراكي 2 253
 ضاهرالشيخ

 قرب وكالة تويوتا 
 وميكانيكسري  210010 0933766144

 معهد متوسط صناعي عبد الكرمي حممد زاكي احلليب  3 254
 مشروع القلعة

 بناية عكرمة 
 سري وميكانيك 2212444 0944438544

 معهد متوسط صناعي ابراهيم صقر سالمة 4 255
             مشروع الزين  

 مقابل مكتبة الشحرور
 سري وميكانيك 2571007 0938014286

 هندسة ميكانيك درغامجهاد حسن  5 256
 املشروع السابع 

 سكن االدخار
 سري وميكانيك 2450044 0933430838

 هندسة ميكانيك هناد ابراهيم نبيعة  6 257
املشروع اخلامس جانب املعهد 

 حمرز هاينالصناعي السمان 
 سري وميكانيك 2315245 0933631716



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  33الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك  أمين حممد ميهوب 7 258
 دوار الزراعة 

 مقابل حلويات زكور 
 سري وميكانيك 2424598 0933477351

 سري وميكانيك 2441741 0966832431 ضاحية بوقا  هندسة ميكانيك غسان عادل اليقة 8 259

 سري وميكانيك 2416989 0993309421 املشروع السابع  مفرق حوا   هندسة ميكانيك ماهر سليم أطرش 9 260

الرمل الشمايل قرب مدرسة  هندسة ميكانيك علي حممود سليمان 10 261

 الغريب اخلاصة
 سري وميكانيك 2333191 0936338225

 هندسة ميكانيك حممد علي خري بك  11 262
 شارع  الثورة 

 قرب مطبعة شام  
 سري وميكانيك 2319355 0988224797

 وميكانيكسري  7680426 0944686574 القنجرة ثانوية صناعية علي ابراهيم معروف 12 263

 سري وميكانيك 2754731 0933662531 مشروع الصليبة هندسة ميكانيك يوال عبد القادر شريقي 13 264

 معهد متوسط صناعي عامر عز الدين فحام 14 265
 العوينة 

 مقابل اجلامع اجلديد 
 سري وميكانيك  0933494390

 هندسة ميكانيك إهلام كامل عبد الرمحن 15 266
 سري وميكانيك 2414792 0932476429 14احملضر ضاحية تشرين 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  34الصفحة 
 

 سري وميكانيك 2435801 0933327861 املشروع الثامن  هندسة ميكانيك  أسامة ظريف عديره 16 267

 معهد متوسط صناعي عصام سعيد خليل 17 268
آذار مقابل غرفة 8شارع 

 التجارة فوق حلويات أبو اللنب 
 سري وميكانيك 2574378 0944324594

 سري وميكانيك 2436288 0944860468 بسنادا هندسة ميكانيك متام حممود الشيخ  18 269

 هندسة ميكانيك غسان عبد اهلل حممود 19 270
ضاحية تشرين سكن 

 4ط 71الضباط حمضر 
 سري وميكانيك 2434688 0944786824

 سري وميكانيك 7584008 0992062088 كرسانا ضاحية ناصر هندسة ميكانيك اعتدال يونس ديوب  20 271

 هندسة ميكانيك عدنان ابراهيم ابراهيم 21 272
 سقوبني

 شارع السكن مركز اجلباية 
 سري وميكانيك 2446961 0932801448

 سري وميكانيك 2434497 0955289668 معروف من املختار - سقوبني ثانوية جتارية مصطفى علي أسعد 22 273

 متوسط معهد عبد الناصر علي صقور 23 274
جبلة املتركية               

 جانب املدرسة االبتدائية
 سري وميكانيك 8777635 0933308922

 هندسة ميكانيك فاطر رفعت خميص 24 275
 سري وميكانيك 2328338 0933679227 الدعتور صيدلية رشا قاسم



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  35الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك ابراهيم علي عطاف 25 276
                   الرمل الشمايل 

 خلف مشفى سويد
 سري وميكانيك  0933438780

 هندسة ميكانيك أمين علي حممود 26 277
 شارع الثورة

 مقابل مؤسسة املياه
 سري وميكانيك 5444241 0933957708

 هندسة ميكانيك حممد عزيز متوج 27 278
 بكسا 

 جانب برج السرييتل
 سري وميكانيك 7681129 0936087291

 سري وميكانيك  0955315649 كرسانا معهد متوسط صناعي عزت معروف غزال 28 279

 هندسة ميكانيك عبد القادر رباح أنوس 29 280
مقابل فالفل شارع انطاكية 

 برهان فوق الدكتور حسن زرزور
 سري وميكانيك 2569092 0933442744

 هندسة ميكانيك خالد عبد اهلل بيلونة 30 281
شارع أنطاكية                 

 العليبفوق بن 
 سري وميكانيك 2238609 0944464070

 سري وميكانيك 2453821 0996433622 جانب جريدة الوحدة هندسة ميكانيك جربان حممد علي 31 282

 معهد متوسط هندسي كسنان رامز شرب 32 283
 البصة 

 كرم التني
 سري وميكانيك 2880467 0936254991

 معهد متوسط صناعي أنور توفيق جبور  33 284
 مقابل  شارع احلرية

 مدرسة األرض املقدسة
 سري وميكانيك 2564879 0944613853
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  36الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك متيم عبد احلميد فهد 34 285
 الطابيات 

 جانب مشفى الطابيات
 سري وميكانيك  0934524344

 هندسة ميكانيك  أسامة ابراهيم ديب  35 286
شارع اجلمهورية قرب 

 مؤسسة التمويل الصغري 
 سري وميكانيك 2551951 0933861248

 هندسة ميكانيك حبيب حممد اجلردي 36 287
أوتستراد الثورة جانب 

 صيدلية ملى غريب
 سري وميكانيك 2436361 0988863093

 هندسة ميكانيك  عهد يونس علو 37 288
مشروع ب بناء يوسف 

 عابدين معروف من املختار
 سري وميكانيك 2328900 0947440977

 سري وميكانيك 2328900 0944420977  معروف من املختارب مشروع  هندسة ميكانيك لنا يوسف عابدين 38 289

 ثانوية عامة  هيثم كامل صاحل  39 290
 ضاحية تشرين 

 17حمضر 
 سري وميكانيك 2457310 0935288689

 هندسة ميكانيك توفيق نزيه جبور  40 291
 آذار  8شارع 

  قرب قيادة الشرطة
 سري وميكانيك 2566436 0993526525

 تكنلوجيا معلومات جبور شادي أنور 41 292
قرب حلويات امليالد       

 2آذار ط 8قرب هاتف 
 سري وميكانيك 2561213 0935436426

 هندسة ميكانيك نزار أمحد كبيبو  42 293
املشروع الثامن بناء مجعية 

  فين 1عمار السكنية  طاإل
 آليات 2427942 0933834653



  الجمهورية العربية السورية
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 62من  37الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك نرباس عدنان حممود 43 294
 القنجرة

 خلف الفرن بناء راتب هيفا
 سري وميكانيك 7685581 0930328679

 هندسة ميكانيك اسكندر لوقا حداد 44 295
 مشروع األوقاف 

 خلف األمن العسكري  
 سري وميكانيك 2422073 0933581046

 هندسة ميكانيك يونس بدر قصري  45 296
الرمل الشمايل حارة الشرفاء  

 خلف مشفى سويد
 سري وميكانيك 2330298 0933698278

 هندسة ميكانيك  عبد احلميد حممد قعقع 46 297
               مشروع الصليبة 

 بناء زكريا األمحد
 سري وميكانيك 2761506 0945930193

 هندسة ميكانيك بسام عبد القادر جندي 47 298
            الرمل اجلنويب 

 مقابل معسكر الطالئع
 سري وميكانيك 2257984 0995682827

 هندسة ميكانيك أمحد عز الدين محد السوحية 48 299
الزقزقانية جانب مشفى 

 العثمان  نزلة جامع الزقزقانية
 سري وميكانيك 2422268 0934225079

 هندسة ميكانيكية طراف ماجد دوالت 49 300
 ساحة احلماممحام بوقا 

 جانب صيدلية علي كحيلة
 سري وميكانيك 2431670 0933382676

  ثانوية صناعية أمين نصر حيدر 50 301
           أوتستراد الثورة 

 جانب خزان الكهرباء
 سري وميكانيك  0992559748

 هندسة ميكانيك لؤي ميهوب جبارة 51 302
 املشروع السابع 

 قرب دوحة دمشق 
 وميكانيكسري  2424674 0933662457
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 62من  38الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك ماري اسحق برهبان 52 303
صيدلية املشروع الثاين قرب 

 انطانيوس بدر
 سري وميكانيك 2422176 0934112777

 هندسة ميكانيك النعمان رانة مقري 53 304
 املشروع الثاين قرب

 صيدلية انطانيوس بدر
 سري وميكانيك 2422176 0933229394

 معهد متوسط هندسي زهري يونس سلمة  54 305
شارع اجلمهورية قرب جسر 

 املشاة  بناء اإلسكان 
 سري وميكانيك 2565548 0949312213

 سري وميكانيك 2315413 0955365234 مشروع ب هندسة ميكانيك غسان سليمان السلوم 55 306

 هندسة ميكانيك باسم ميشيل حمفوض 56 307
مشروع الرجيي خلف مبىن 

 الرجيي الساحلية 
 سري وميكانيك 2411746 0933819610

 هندسة ميكانيك فؤاد منصور ناصر 57 308
 الزراعة 

 قرب فندق زنوبيا 
 سري وميكانيك 2445168 0933844863

 سري وميكانيك 2328769 0932991177 دمسرخو مشروع  هندسة ميكانيك  عبد اهلل صديق أمحد  58 309

حي األزهري طريق الشاطئ  معهد متوسط صناعي نزيه عزيز محود 59 310

 قرب حمل حممد دمسرخو
 سري وميكانيك 2431879 0933347712

 ثانوية عامة سركيس حنا موسى 60 311
                  سوق الصفن 

 5بناء اسكيف طابق 
 سري وميكانيك 2552869 0935468999
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 62من  39الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك وسيم علي علي 61 312
الرمل الشمايل                 

 جانب نادي التضامن
 سري وميكانيك 2331891 0930242726

 هندسة ميكانيك صفوان عدنان طالب 62 313
ضاهر شارع انطاكية شيخ

 قرب بن مخيس
 سري وميكانيك 2233636 0933385044

 سري وميكانيك  0966797376 سقوبني هندسة ميكانيك أسامة مسعود حسن  63 314

 ميكانيكهندسة  علي حسني علي  64 315
املشروع الثامن مقابل باب اجلامعة 

 فوق صالة نت نويردكسي الرئيسي
 سري وميكانيك 2434575 0933434576

 هندسة ميكانيك د داودغسان داو 65 316
 ضاحية تشرين 

 صف ضباط 43حمضر 
 سري وميكانيك 2440360 0944469360

 هندسة ميكانيك نبيل عبد اهلل فياض 66 317
 الزراعة 

 قرب فيتامينات بسما 
 سري وميكانيك 2416416 0944426063

 سري وميكانيك 2329618 0933536611 68سكن الشباب حمضر  هندسة ميكانيك  منصور جرب محشو 67 318

 هندسة ميكانيك سعيد حممد ركاج 68 319
               عني أم ابراهيم

 قرب حلويات الثناء
 سري وميكانيك 2557815 0933400340

 كلية حربية حسني ابراهيم سوسي 69 320
 جبلة 

 قرية قبو العوامية
 سري وميكانيك 0933471230 0933474230
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 62من  40الصفحة 
 

آذار فوق شركة هواوي  8شارع  هندسة ميكانيك نارميان حممد شفيق صيداوي 70 321

 للموبايالت
 سري وميكانيك 2753093 0933338561

 سري وميكانيك  0932918571 ضاحية بسنادا هندسة ميكانيك رامز علي عبد اهلل  71 322

 سري وميكانيك 4679123 0932479519 مزار القطرية هندسة ميكانيك كنان يونس بسما 72 323

 سري وميكانيك 2316844 0933292171 دمسرخو شهادة عسكرية حممد صديق عابدين  73 324

 سري وميكانيك 7682907 0993612613 حي القصور -القنجرة  ثانوية عامة غيث عطا معال 74 325

 سري وميكانيك 6154800 0932671719 بسيقة الغربية -لفاخورةا هندسة ميكانيك فراس هاشم فوزي 75 326

 سري وميكانيك 436882 0999079150 القنجرة  ثانوية عامة جهاد أمحد خازم  76 327

           مشروع ب             كهرباءهندسة  عاطف عزيز إسرب 77 328

 قرب املستوصف العسكري
 سري وميكانيك  0932513752

 سري وميكانيك 8727221 0993713757 اسطامو هندسة ميكانيك  مراد عبد املعني بدور 78 329

 هندسة كمبيوتر ديب حمسن عمار 79 330
 مشروع شريتح 

 شارع مكاتب السيارات  
 سري وميكانيك  0935257813

 هندسة ميكانيك  الدين فاروسيفيصل صالح  80 331
 مارتقال

 خلف املؤسسة العسكرية
 سري وميكانيك 233708 0991753156
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 62من  41الصفحة 
 

 محاســــبةخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال
 جتارة واقتصاد خضر سعيد فراس 1 332

 املشروع العاشر

 جانب مول أورانج
 حماسبة 2331817 0933106395

 حماسبة 7685621 0938503745 القنجرة معروف من املختار حقوق حيدر تركي هاللة 2 333

 جتارة واقتصاد كارولني جربا بيطار 3 334
العوينة حي ميسلون مقابل 

 مطرانية الروم األرثوذكس
 حماسبة 2245394 0967779057

 جتارة واقتصاد رايف جرجس كريكوريان 4 335
شارع السابع  –جتميل القلعة 

 أمحد شروف من نيسان بناء
 حماسبة 2216469 0951704840

 حماسبة  0932714376 ستمرخو جتارة واقتصاد يوسف نايف صبيح 5 336

 حماسبة  0994165165 من املختارفطريو معروف  جتارة واقتصاد بامسة حسن جعربي 6 337
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 62من  42الصفحة 
 

 جتارة واقتصاد وسام ابراهيم درويش 7 338
               مشروع البعث 

 مقابل مشفى دراج
 حماسبة 2569162 0955545650

 حقوق عادل علي امساعيل 8 339
 حي املنتزه 

 قرب صيدلية غادة أمحد 
 حماسبة  0988352762

 واقتصادجتارة  نادر كامل حممود 9 340
 ضاحية تشرين 

 2/3شقة  - 53حمضر 
 حماسبة 2435403 0933348329

 حماسبة  0994967989 دمسرخو معهد إدارة أعمال مجيلة مصطفى رجب 10 341

 حماسبة 2324533 0991286941 حي األزهري جتارة واقتصاد بشرى مصطفى رجب 11 342

 جتارة واقتصاد غسان سليمان هيفا 12 343
الشمايل مقابل الرمل 

 املستوصف العسكري
 حماسبة 2235743 0955328600

 مضر اسكندر سبور 13 344
البنك العقاري                 جتارة واقتصاد

 فرع الكاملية
 حماسبة  0944362420

 حماسبة 2324503 0944712962 املشروع اخلامس جتارة واقتصاد عيسى مصطفى الشياح  14 345

 جتارة واقتصاد احلايك عدنان دياب 15 346
 دمسرخو

 معروف من املختار
 حماسبة 2329448 0992283170
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  43الصفحة 
 

 جتارة واقتصاد جمدلني محزة جديد 16 347
 القنجرة 

 املستوصفقرب  
 حماسبة 2557111 0992507688

 جتارة واقتصاد حممد علي عبد القادر تيزيين 17 348
       الكورنيش اجلنويب 

 قرب سوبر ماركت الزرزور
 حماسبة 2768826 0933628250

 جتارة واقتصاد يامن فجر اجلزنير 18 349
 املشروع الثاين 

 قرب فيال وهيب مرعي 
 حماسبة 2432326 0932804340

 جتارة واقتصاد هاشم علي علي 19 350
املشروع السابع مساكن 

 2ط 64االدخار بناء 
 حماسب قانوين 2416351 0933671225

 حماسبة 2326425 0932701200 دمسرخو جانب اجلامع جتارة واقتصاد هزار عفيف علي 20 351

 حماسبة 2633625 0936506962 معروف من املختار ستمرخو جتارة واقتصاد إياد متوج متوج 21 352

 حقوق نبيل ابراهيم بربر 22 353
رويسة بسنادا                      

 مقابل خزان املاء
 حماسبة 2452124 0944465284

 حماسبة 2575963 0994163272 بسنادا جتارة واقتصاد فاطمة ابراهيم سعيد 23 354

 جتارة واقتصاد حنا ابراهيم اسكاف 24 355
مشروع شريتح                    

 بناء مجعية العدلية 
 حماسبة 2423133 0944645333

356 
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  44الصفحة 
 

  اســـتكتاب وتطبيــقخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال
 حقوق رامي خليل فارس 1 356

        آذار  8الشيخضاهر شارع 

 بناء األوقاف
 استكتاب وتطبيق  0933988635

 عداديةإ نبيل حممد الكابري 2 357
 فوق املشروع العاشر

 2صيدلية أمحد فنن ط
 استكتاب وتطبيق 2401212 0944237038

 استكتاب وتطبيق  0933951872 بستان الباشا  - جبلة ثانوية عامة حسن سليم رضا 3 358

 إعدادية عادل أمحد خدام 4 359
ان ــمايل شارع غســل الشــالرم

 فين 1عود غامن طــمسحرفوش بناء 
 وتطبيقاستكتاب  2330511 0991387882

 استكتاب وتطبيق 2555955 0988419277 مشروع الزين تربية غياث عباس صاحل 5 360

 استكتاب وتطبيق  0933546191 سنجوان ابتدائي مازن أديب العسلي 6 361

 استكتاب وتطبيق 2422175 0933741165 سنجوان علوم مدين يونس كفا 7 362

 اقتصادجتارة و  علي عبد الكرمي األمحد 8 363
 الرمل الشمايل

 خلف حديقة األندلس
 استكتاب وتطبيق 2552147 0955808002
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  45الصفحة 
 

 تصــويـــــر جـــــويخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال
 زراعة  محيد امساعيل سليمان 1 364

 سقوبني

 قرب الثانوية 
 تصوير جوي 2419603 0955117895

 حقوق ليوايوسف مجيل  2 365
 طريق بوقا احلمام 

 بناء الدكتور يعرب شهرية
 تصوير جوي 2416269 0933584492

 تصوير جوي 8830972 0933297075 جبلة العمارة مجعية التضامن  هندسة جيوديزيا معن حممد عبد اهلل  3 366

 زراعة حمسن علي صبيح 4 367
 قرية ستمرخو 

 جانب املدرسة 
 تصوير جوي 2324334 0933972191

 زراعة صاحل مجيل محاد 5 368
 شارع اجلمهورية 

 قرب حمطة حيدرة 
 تصوير جوي 2310006 0944927616

 شهادة عسكرية بسام علي حاج يونس  6 369
 عني أم ابراهيم 

 مقابل املدرسة
 تصوير جوي 2232416 0936857350

 تصوير جوي  0999167960 جبلة بسيسني هندسة مدنية عصام علي حسن  7 370
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  46الصفحة 
 

 غــذائيــــةخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فــــاتــــم الهـــرق
 اتـــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 غذائية 7583512 0932529852 كرسانا هندسة غذائية سعيد منري عيسى 1 371

 غذائية  0998493234 ساحة احلمام هندسة غذائية عهد عدنان شبيب 2 372

 غذائية 2317439 0933844537 الزقزقانية هندسة زراعية حيدر حممود خضور 3 373

 زراعيةهندسة  عال سعيد صبيح 4 374
الثورة            أوتستراد 

 مقابل القيادة البحرية
 غذائية 2431646 0994152620

 مهندس كيمياء سعد ديبأابراهيم  5 375
 سكن االدخار

 مفرق حوا
 غذائية 2419399 0933354362
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  47الصفحة 
 

 فــرائــض وتــركـــات وحصـــر إرثخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــــوان الســعن ـهادةــــــالشـ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهــــرق
 ـي ــأرضـ ـوالــجـ اتــالمالحظ

 حقوق عمر أمحد زين 1 376
 قرب املشفى الوطين

 قرب السمان مسري زين
 حصر إرث 2759795 0988500754

 حقوق مصطفى حممد درويب 2 377
شارع الريموك مقابل غرفة 

 الزراعة  مقابل فروج امللكي
 حصر إرث  0956256910

 حقوق آصف حممد موسى 3 378
موظف يف عدلية 

 الالذقية
 حصر إرث  0933375865

 حقوق كنده فيصل عطور 4 379
الشيخضاهر                   

 قرب املخفر
 حصر إرث  0933751394

 حقوق عمر أدهم جاموس  5 380
شارع أنطاكية   ضاهرالشيخ

 مقابل برج سندس 
 حصر إرث 2550546 0933673555

 حقوق مجيل حممود آين  6 381
مشروع الصليبة قرب مشفى 

 حبرو مقابل جامع احلسني 
 حصر إرث 2750973 0932648154
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 62من  48الصفحة 
 

 حقوق تيسري حممد زكريا جندي 7 382
                  حي القدس 

 الساحة ط أول فين
 حصر إرث 2772610 0944584544

 حقوق خالد حممد عنتبلي 8 383
 سكان شارع اإل  الصليبة

 قرب عصري اجلود
 حصر إرث 2561714 0933439091

 حصر إرث  0992016570 احلفة قرب احملكمة  حقوق أمحد ابراهيم علي  9 384

 حصر إرث 2441741 0990131495 ضاحية  بوقا حقوق سناء مجيل سلطان 10 385

 حصر إرث  0988942570 الضاحية اجلنوبية حقوق بثينة حممد اسبري 11 386

 حقوق غسان يوسف حممد 12 387
 جبلة  

 القطيلبية الدكشة 
 حصر إرث 8744520 0932562957

 حقوق آمنة حكمت ميين 13 388
 شارع أنطاكية 

 خلف جامع عمر بن اخلطاب  
 حصر إرث  0933498952

 حصر إرث 2573922 0933251798 مقابل خزان املاء  –القلعة  حقوق غالب حسني حاج حسن 14 389

 حقوق شوكت يونس شيخ  15 390
بناء  –اتوستراد الثورة 

 القضاة واحملاميني
 حصر إرث 2439831 0944618189



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  49الصفحة 
 

 حقوق عبد الستار أمحد حنلوس 16 391
 مارتقال

 قرب معجنات عمار 
 حصر إرث 2245558 0944278214

 حقوق د يوسفابراهيم حمم 17 392
 اسكنتوري 

 خط القطارقرب 
 حصر إرث 2760094 0966809511

 حقوق ناهد حممد رياض رمحون 18 393
 الفيض  –جبلة 

 دخلة اجلامع
 حصر إرث 8808369 0944207869

 حقوق عصام سعيد خليل 19 394
آذار  فوق  8الشيخ ضاهر شارع 

 حلويات أبو اللنب بناء جعفر 
 حصر إرث 2574378 0944324594

 حصر إرث  0944990839 معروف من املختار  –مقدمني  حقوق معني ابراهيم خدام 20 395

 حصر إرث 8836920 0999214480 الرميلة -جبلة  حقوق البريق سوزان مسري 21 396

 حصر إرث 8836920 0999214480 الرميلة -جبلة  حقوق هشام علي مهنا 22 397

 حقوق شكرية أمحد دعبول  23 398
مشروع الصليبة خلف العليب 

 الرب واخلدماتقرب مجعية 
 حصر إرث 2762861 0935457360

 ثانوية عامة اللطيفبنان مصطفى حممد عبد 24 399
 مريكان األ

 1ط رمنبناء األ
 حصر إرث 2566079 0941444353
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  50الصفحة 
 

 ثانوية عامة كفاح مصطفى السيد   25 400
 مريكان األ

 1ط رمنبناء األ
 حصر إرث 2566079 0944540440

 حقوق بوجكيانماري صوغمون  26 401
شارع املالكي                        

 مقابل سينما الكندي
 حصر إرث 2560597 0933415920

 حصر إرث  0944656337 العدلية -القرداحة  حقوق حكمت مرشد أمحد 27 402

 حقوق عبد اهلل حممد امهنا 28 403
شارع أيب فراس احلمداين 

 الطابقي مقابل املرآب
 حصر إرث 7164176 0933933419

 حقوق هالل حممد صبيح 29 404
جتميل العوينة مقابل مديرية 

 الزراعة فوق حمل خان احلرير 
 حصر إرث 2241360 0933280409

 حقوق حيدر تركي هاللة 30 405
القنجرة                   

 معروف من املختار
 حصر إرث 7685621 0938503745

 حصر إرث  0948856042 جانب املشفى العسكري  حقوق حممد معني مجعة العبدو  31 406

 حقوق ميان فيصل احللو إ 32 407
 دمسرخو

 من املختار  معروفة
 حصر إرث 2315971 0956536781

 حصر إرث 4332754 0947296577 احلفة قرب السرايا حقوق أسامة عبد الرزاق موسى 33 408
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 62من  51الصفحة 
 

 حقوق بصرية صايف البدوي  34 409
القصر العديل بناء مارتقال مقابل 

 2نقابة احملاميني اجلديد ط
 حصر إرث 2433449 0933886392

 حقوق غياث حممد محدي الصويف 35 410
 شارع بغداد 

 قرب اجلمارك 
 حصر إرث 2236176 0944358191

 حقوق وسام صاحل منر 36 411
ناحية عني البيضا مشقيتا  

 معروفة من املختار 
 حصر إرث 7676167 0932774243

 حقوق رجب حسني جلقمة 37 412
 حي العوينة 

 الساحة  
 حصر إرث 2217283 0944595680

 حصر إرث 8822423 0944516243 جانب القصر العديل حقوق مجال عبد الفتاح ناصر 38 413

 حقوق عبد احلميد حسن مهنا 39 414
 املشروع العاشر

 قرب املول -البناء الربجي 
 حصر إرث 8744910 0932200324

 حقوق سامر عبد الرمحن اوسطة 40 415
بناء رباحية  –شارع املالكي 

 مقابل سينما الكندي – 2ط
 حصر إرث 474573 0944242140

 حقوق رامي نبيل بدور 41 416
صلنفة معروف من 

 املختار
 حصر إرث  0988355685

 حقوق أمحد صقر امساعيل 42 417
 القرداحة 

 احلي الشمايل 
 حصر إرث 6544264 0932412530



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  52الصفحة 
 

 حقوق مرغريت برهان الدين مجل  43 418
بناء كيخيا                      

  2مقابل احملكمة ط
 حصر إرث 2246046 0992209993

 حصر إرث 2415546 0988697694 كازية عنتر  دوار الزراعة  حقوق هاين أمحد اخلري  44 419

 حصر إرث 2417160 0932889322 مفرق بسنادا حقوق  سحر يونس الكردي  45 420

 حقوق بالل عدنان مخيس  46 421
 شارع ميسلون 

 قرب القضاء العسكري 
 حصر إرث 2234285 0933398235

 حقوق مروة حممد عبد القادر مفيت  47 422
 شارع ميسلون 

 قرب القضاء العسكري 
 حصر إرث 2234277 0991193705

 حصر إرث 22551380 0944913650 اجلمهورية قرب التوتةشارع  حقوق نواف سليمان السمري الشنور 48 423

 حقوق رحاب أمحد كانون 49 424
الشيخضاهر نزلة جامع العجان 

 فوق صيدلية عيسى موسى 
 حصر إرث 2234430 0933281027

 حقوق صالح ابراهيم فادية  50 425
 القرداحة  الشارع الرئيسي

 مفرق النواصرة
 إرثحصر  6541200 0932013378

 حقوق  حسن فايز حممود  51 426
           الفاخورة  -القرداحة 

 قرية اللدينة
 حصر إرث  0981438047
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 62من  53الصفحة 
 

 حقوق سلمى عبد اهلادي عكرمة  52 427
                                 جبلة 

  مقابل القصر العديل
 حصر إرث 8821951 0938364745

 حقوق مازن خالد احلليب  53 428
 جبلة 

 رع امليناء قرب مريششا
 حصر إرث  0988248058

 حقوق مازن سليمان سليمان 54 429
جبلة العمارة مقابل          

 حمالت هاشم حممود
 حصر إرث 8828443 0944728506

 حصر إرث 8182732 0994923076 املنصورة - جبلة حقوق بامسة غسان ميين 55 430

 حصر إرث 8821129 0955308601 مقابل مول جبلة -جبلة  حقوق حيان عادل حجوز 56 431

 حقوق بسام عبد احلليم مزريب 57 432
جبلة العمارة شرق ثانوية 

 الشهيد حممد سعيد يونس 
 حصر إرث 8804998 0933052125

 حصر إرث 8835160 0933279094 ساحة البلدية -جبلة  حقوق أمين خالد بوز  58 433

 حقوق هنلة حسن الكنج 59 434
               شارع انطاكية 

 قرب مقهى الشال
 حصر إرث 2233341 0955840186

 حقوق سليم شعبان الكوز 60 435
جانب تكسي العمارة  –جبلة 

 املدنية
 حصر إرث 8807537 0933962724



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  54الصفحة 
 

 حقوق عليا أمحد احلاطوم 61 436
جب حسن           -بسنادا 

 مفرق التوتة
 حصر إرث  0932811015

 حقوق سناء مرشد جهين  62 437
 جبلة 

 مكتب احملامية سناء جهين
 حصر إرث 8824203 0944933190

 حصر إرث 2754950 0944231810 2وغاريت طبناء سينما أ حقوق كامل حممد كراوي  63 438

 حقوق غيثاء منري سعيد 64 439
 املشروع الثامن 

  قرب مشفى العثمان
 حصر إرث 2419224 0966258867

 حقوق دريد عيسى شباين 65 440
العمارة                -جبلة 

 شارع الفوار
 حصر إرث 8827360 0933126861

 حصر إرث  0933400632 مقابل احملكمة  حقوق حممد عمار حسن بنشي 66 441

 حصر إرث 6262190 0991249464 كلماخو -القرداحة  حقوق راميا غسان محود  67 442

 حقوق قيس أمحد موسى 68 443
القصر العديل استراحة 

 وبني لنقابة احملامينيداملن
 حصر إرث  0992413714

 حقوق نائلة سليم شيخ سليمان 69 444
مشروع الزين                         

 مقابل خمزن الفاروس
 حصر إرث  0933959330
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 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  55الصفحة 
 

مشروع األوقاف                حقوق باسل أمني حجازية 70 445

 قرب فيال التون
 حصر إرث 2424146 0932877876

 حقوق يعرب علي عبد اهلل 71 446
مقابل كازية  الشيخضاهر

 شارع صالة العمران /علي 
 حصر إرث 2233879 0933371974

 ثانوية عامة  مسري عزيز غدير 72 447
 حصر إرث  0932412255 سقوبني

الرجيي القدمية              حقوق مصطفى أمحد شحرور 73 448

 4جممع أفاميا طخلف 
 حصر إرث  0944664226

                    أوتستراد الثورة حقوق عفراء حمسن طوبال علي 74 449

 حارة الدن
 حصر إرث  0992411693

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
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  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  56الصفحة 
 

 ةـــريــــبح خـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 أرضــي جــوال  اتـــالمالحظ فــــاتــــم الهـــرق كنــــوان الســــعن ـهادةــالشــ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 هندسة كهرباء علي حسن قزق 1 450
 مشروع الرجيي

 جانب مقهى امللكي
 حبرية 2444470 0944318577

 هندسة ميكانيك عبداملعطي خالد برميو 2 451
بناء املؤسسة  –سوق التجار 

 العامة للكتب واملطبوعات
 حبرية 2234831 0933923639

 حبرية  0988554522 فدره -البهلولية  حقوق محزة سلمان ميا 3 452

 حبرية 2216806 0999240429 شارع اجلمهورية معهد متوسط صناعي ابراهيم حسن حسون 4 453

 هندسة حبرية أمحد خليل كحيلة 5 454
                      دمسرخو 

 جانب ملعب عابدين
 حبرية 2337016 0933619114

 هندسة ميكانيك عزيز متوجحممد  6 455
 بكسا 

 جانب برج السرييتل
 حبرية 7681129 0936087291

 حبرية هندسة عبد القادر رباح أنوس 7 256

مقابل فالفل  –شارع انطاكية 

برهان  فوق حمل فريد حجازي 

 3الدوات التجميل ط

 حبرية 2569029 0933442744
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  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  57الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك خالد عبد اهلل بيلونة 8 457
أنطاكية                 شارع 

 فوق بن العليب
 حبرية 2238609 0944464070

 أهلية حبرية  عادل سامل صاحل 9 458
                      املشروع العاشر

 قرب املدرسة 
 حبرية 2312407 0944418277

 عباس توفيق سلطانة 10 459
           شهادة خربة حبرية 

 + فلسفة

         شارع هنانو            

 1مرطبات جعارة ط
 حبرية  0995997521

 هندسة حبرية ميالد سامل محودي 11 460
دعتور بسنادا                

 قرب صيدلية ماهر داؤود
 حبرية  0993465420

 هندسة ميكانيك أمحد حممد األشقر  12 461
الرمل الشمايل مشروع ب  قرب 

 مدرسة االشتراكية سابقا
 حبرية 2316705 0933520798

 ثانوية عامة أكرم حسن حيىي 13 462
دعتور بسنادا                  

 جانب مدرسة غسان زوان
 حبرية 2310180 0936809033

 هندسة مدنية مسري ابراهيم خدام 14 463
جانب صيدلية  سقوبني

 نسرين عبد اهلل
 حبرية  0933770398

 هندسة كهرباء مازن حممود خضر 15 464
                 اجلمهوريةشارع 

 قرب مدرسة طالل ياسني
 حبرية  0932060128

 هندسة ميكانيك يونس بدر قصري  16 265
الرمل الشمايل حارة الشرفاء  

 خلف مشفى سويد
 حبرية 2330298 0933698278



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار ألداء اليمين صدرت  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  58الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك باسم ميشيل حمفوض 17 466
خلف مبىن مشروع الرجيي 

 الساحلية الرجيي 
 حبرية 2411746 0933819610

 هلية حبريةأ سعد حممد رباح مشوط 18 467
 الكاملية

 مقابل اخلدمات الفنية  
 حبرية 472920 0933618600

 هندسة ميكانيك غسان سليمان السلوم 19 468
قرب مدرسة              مشروع ب

 صقر قريش سابقًا
 حبرية 2315413 0955365234

 حبرية اخلالدرياض مصطفى  20 469
ضاحية االسكان اجلديدة                

 بسنادا
 حبرية 2402133 0932671673

 حقوق نوار ياسني خرميا 21 470
ان ــارع غسـي شـمالـل الشـالرم

 حرفوش جانب حديقة األطفال
 حبرية 2315491 0933472250

 هندسة ميكانيك عمار نبيل عمران 22 271
                عني البيضا 

 قرب النفوس
 حبرية  0992341018
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  59الصفحة 
 

 

 مفــروشــــات وأثـــاث منـزلــــيخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســعن ــهادةـــالشـ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهــــرق
 اتــالمالحظ

 أرضــي جــوال
 مفروشات وأثاث مزنيل  0988554522 البهلولية فدره حقوق محزة سلمان ميا 1 472

 مفروشات وأثاث مزنيل 8808349 0999141062 جبلة جانب معمل الغزل حقوق ياسر يوسف إسرب 2 473

 فنون مجيلة هشام حسن رومية 3 474
 مشروع الرجيي

 مقابل املؤسسة االستهالكية
 مفروشات وأثاث مزنيل 2421872 0988470440
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  60الصفحة 
 

 أقفــــــالخـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســعن ــهادةـــالشـ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهــــرق
 اتــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 تعليم أساسي طالل خالد سفلو 1 475
 شيخضاهر ال

 مقابل قسم الشرطة
0945477460 2577460  

 ثانوية عامة  علي خالد سفلوحممد  2 476
 شيخضاهر ال

 مقابل خمفر الشرطة
0932898256 477460  
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 2021 لعـــام الــالذقيــــة  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 62من  61الصفحة 
 

 حمــايــة ملـكيـــة خـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســعن ــهادةـــالشـ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهــــرق
 اتــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 علم اجتماع رائق حبيب أمحد  1 477
                 ساحة احلمام 

 معروف من املختار
0933331697 2431864  

 

 

 لغة إشــــارة صـــم وبكــــم  خـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســعن ــهادةـــالشـ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهــــرق
 اتــالمالحظ

 أرضــي جــوال

 ثانوية عامة بالل حممد سخطة 1 478
مقابل ساحة املغريب   القلعة 

 مدرسة احلرس القومي
0944469613 2240418  
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 62من  62الصفحة 
 

 

  الحــــرائـــقـرة ـــخـب
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــــوان الســــعن ــهادةـــالشـ يــــم الثالثـــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهــــرق
 اتــالمالحظ

 يــأرضــ والــجــ

  2326283 0994375429 حي األزهري علوم ماهر أمحد شريبا 1 479
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