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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
خالصة حكم6514172المدنیة 8

2
بدایة مدنیة 

مختصة 
بقضایا 
التأمین

مذكرة اخطار239
جلسة 

/2022/10
4

مذكرة اخطار14571الشرعیة 35
جلسة 

/2022/10
9

البدایة 4
مذكرة اخطار12996المدنیة 17

جلسة 
/2022/10

25
الصلح 

خالصة حكم7542368المدنیة 6
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

بدایة مدنیة 1
مذكرة اخطار116140

جلسة 
/2022/10

25

بدایة مدنیة 2
مذكرة دعوة618297

جلسة 
/2022/10

11

شركة اسرب وخاني 
وحجا لصناعة االدویة

د حس  د الحم ع
ة غصون  تمثله المحام

بق ال

عبدهللا حسكي-2-االء 
حسكي-3-دعاء حسكي-4-

سناء حسكي-5-بدریة 

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

طار  محمد ز الب
مثلها  وماجدة الشحري 

د  المحا عمران ع

محمد نذیر-بشیر-فاطمة-
منیرة-ذخیرة-عائشة 

الھناء ابناء احمد بن محمد 
المدير العام لمؤسسة 
العامة للتأم إضافة 

فته تمثله  لوظ
ة مها قزو  المحام

حسان عدنان عباس 
مجھول االقامة

د الرحمن ان جالل ع جالل عثمان علي عطورو

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  20/ 9 /2022

نجاح حافظ المطلق 
لها المحا مر  وك

العبود

فراس بن سلطان علي 
موسى-2-محمد بن سلطان 
علي موسى-3-احمد بن 
سلطان علي موسى-4-

اسل حموي  سامر 
مثله المحا احمد 

اوال:یحیى حسان-فراس-
لمیاء-لبنى أوالد محمد  5

ا  ه ث كة مؤرث اع اصالة عن نفسه واضافة ل اع بن عمر الط ا : محمد وفيق الدين بن عمر الط ثان

وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  21/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

سائر الحاج يوسف



خالصة حكم817536بدایة مدنیة35

مذكرة اخطار10598الشرعیة 47
جلسة 

/2022/10
23

الصلح 5
خالصة حكم1321224المدنیة 3
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة اخطار15512شرعیة 17
جلسة 

/2022/10
10

الصلح 2
مذكرة دعوة9373المدنیة 7

جلسة 
/2022/10

31

3
بدایة مدنیة 
1 التجاریة 

(ب)
مذكرة دعوة1959

جلسة 
/2022/10

10

الصلح 4
مذكرة اخطار7093المدني 7

جلسة 
/2022/10

27

البدایة 5
مذكرة دعوة19236المدنیة 17

جلسة 
/2022/10

18
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ت جودت  انعام ب
مثلها المحا  شا 

عامر وعمار ومعمر 
ومحمود ومیادة وھنادي 

ت محمد  ا ب لبنة 
مثلها المحامون نورا 
نعمان وع الما 

محمد الطھ بن نقوال الطھ

س وسالمة وانور  مطا
جلحوم ابناء نعمة 

عبد العزیز سعید ابن 
شعبان-2-علي ھریسة 

مثله  احمد فؤاد الحل 
المحا احمد مال 

نعسان
سھام حرحش بنت محمد

ي اصالة  اء م عل
كة مؤرثها  واضافة ل

مثلها  ي  محمد ع م

ریم مصري بنت محمد 
علي

مالذ سعد الدين المغر 
الحسي -2-محمد راغب 
المغر الحسي اصالة 

كة  عن انفسهم واضافة ل

سبیكة تقي الدین بنت 
سعید-2-محمد وائل 
وطارق وھبة وھنیدة 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  21/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

مان فاتن تر
حسن ابو لق بن محمد 

دیب
دري  محمد عصام 
ه وتمثله  د و الس

مان  ة ا المحام
زھیر محمد علي دانھ

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  21/ 9 /2022



االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

1
البدایة 
المدنیة 
العمالیة

خالصة حكم3812022/222

بدایة مدنیة 2
مذكرة دعوة127299

جلسة 
/2022/11

2

بدایة مدنیة 3
مذكرة اخطار1710678

جلسة 
/2022/10

25

الصلح 4
مذكرة اخطار6820المدني 4

جلسة 
/2022/11

15

5
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة1977
جلسة 

/2022/10
18

بدایة مدنیة 6
مذكرة دعوة1711239

جلسة 
2022/9/2

7
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

1
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة1965
جلسة 

/2022/10
27

2
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة2118
جلسة 

/2022/10
27

3
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة2100
جلسة 

/2022/10
27

ف اخوان  كة س
ة المحدودة المسؤول

ھاني حاجي بن محمد 
زھیر والدتھ صبحیة 

رقم وطني 

غسان فخري صالح
صالح صالح بن جمیل-2-
عبد اللطیف الخطیب بن 

محمد وحید

مثله  عمر حاج حسن 
المحا سامر الشمعة

حسان وسلیم ودانة اوالد 
برھان الكفري اصالة عن 

نفسھم واضافة لتركة 

مجموعة السلطان 
ة التجار

عبد القادر الزین بن 
مزین

شأة محمد ع 
نور الھدى وعمر 

وعمران اصالة عن 
انفسھم واضافة إلى 

مجموعة السلطان 
ة التجار

احمد عبد الرحمن بن 
فاتح

اغ محمد علي موسىمها د

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  22/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

مجموعة السلطان 
ة احمد العلي بن صطوفالتجار

مجموعة السلطان 
ة حسین الجاسم بن حسنالتجار



4
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة2106
جلسة 

/2022/10
27

5
جلسة 

/2022/10
18

5
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة2109
جلسة 

/2022/10
27

6
البدایة 

التجاریة 
االولى(ب)

مذكرة دعوة1968
جلسة 

/2022/10
27
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة اخطار12980الشرعیة 11
جلسة 

/2022/10
24

مذكرة اخطار13724الشرعیة 24
جلسة 

/2022/10
17

مذكرة اخطار9941الشرعیة 33
جلسة 

/2022/10
16

مذكرة اخطار13674الشرعیة 46
جلسة 

/2022/11
13

الصلح 5
مذكرة اخطار8322المدنیة 6

جلسة 
/2022/11

6

البدایة 6
خالصة حكم364774المدنیة 8

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

مجموعة السلطان 
ة التجار

بكار مصاص بن محمد 
زھیر

مجموعة السلطان 
ة التجار

عبد العزیز كسار بن 
محمود

مجموعة السلطان 
ة التجار

ابراھیم الحسن بن 
محمود

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  22/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

يثم عرا بن احمد
ھیفاء جنده لي بنت 

محمد توفیق

فراس محمد فستقمنار دالل بن محمود

ان تمثلها  داء العل ج
ة عائدة  المحام

ب الخط
محمد بندقجي

شام عمار  ت  منال ب
د  مثله المحا محمد ع

ونوسة

ایمن بن محمد ممدوح 
السرداح

محمد خالد الموص 
ورفاقه

محمد النشواتي وفایز 
النشواتي وفادي 

النشواتي اوالد ھشام 
مثله  سامر فطوم 

ات المحا خالد بر
رزان محمد فطوم 
وحسن أحمد فطوم
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
خالصة حكم686127المدنیة 4

مذكرة اخطار884الشرعیة 22
جلسة 

/2022/10
10

مذكرة اخطار882الشرعیة 32
جلسة 

/2022/10
10

مذكرة دعوة8780الشرعیة 47
جلسة 

/2022/10
19

االستئناف 5
مذكرة دعوة1164المدنیة 8

جلسة 
/2022/10

18

البدایة 6
مذكرة دعوة19647المدنیة 12

جلسة 
/2022/11

2
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة دعوة2716المدنیة 6

جلسة 
/2022/10

18

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  25/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

محمود بن محمد اسعد 
مثله المحا مازن 

الزح 

محمد وامیرة اوالد نافذ 
عمرین-2-امجد وزیاد 

ومحمد اوالد فایز عمرین

سماح بنت نبیل میخائیل

سام كسك ابن 
محمود

سھیر بنت باسم عبد 
عراقیة الجنسیة

ت محسن  يع ب فرحة ال
مة  ة صم تمثلها المحام

رجب
مشعان العلي بن حسین

ف القصار  غسان بن 
مثله المحا  ب مرجة 

مظهر السواح

محمد تیسیر بن منیر 
باكیر

در  شام حمادة بن 
مثله المحا  الدين 
ر دبورة محمد ما

مالك سعید بن یاسین

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  25/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

د  حسان حس بن ع
والدته سعاد تولد 1985 

مثله المحا محمد 

خالد محمود بن احمد 
والدتھ فاطمة تولد 

سام كسك ابن 
محمود

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل



البدایة 2
خالصة حكم5503414المدنیة 10

ظاھر محمود3

الجھة 
المدخلة: 
مأمون 

الشیخ بن 
عبد السالم

البدایة 
مذكرة اخطار10585المدنیة 17

جلسة 
/2022/10

25

مذكرة اخطار12129الشرعیة 48
جلسة 

/2022/10
12

مذكرة دعوة12041الشرعیة 59
جلسة 

/2022/10
16

البدایة 6
مذكرة دعوة15109المدنیة 18

جلسة 
/2022/10

17
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice

http://jle.gov.sy/
الدعوىجدول (386)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

1
البدایة 

المدنیة 2 
في ببیال

مذكرة دعوة2582
جلسة 

/2022/11
18

مذكرة اخطار10902الشرعیة 26
جلسة 

/2022/11
2

الصلح 3
مذكرة اخطار2294المدنیة 4

جلسة 
/2022/10

11

الشرعیة 4
مذكرة دعوة102855

جلسة 
/2022/10

19

البدایة 5
مذكرة اخطار17163المدنیة 8

جلسة 
/2022/11

14

مذكرة دعوة14251الشرعیة 67
جلسة 

/2022/10
19

ریم بلھوان بنت فیصل

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  26/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

دو ت ع د الن ب محمد الكلى بن فایزفاتنة ع

ت احمد  فة ب ام نا ر
مثلها المحا محمد 

ع 

محمد عبد الغني السمان 
بن ریاض

ا وحنان محروس  فاد
مثلهما المحا محمد 

حسن الحسن

وة مثلها المحا محمد ز ف علوش  طارن محمد مصط الب

ت محمد صالح  نجاح ب
مثلها المحا  موص 

محمد نادر الماردي 

حنان نعمت ھدي ومحمد 
عادل وعدنان ومحمد نزار 
اوالد محمد صالح موصلي 

ت جمال  عب طفران ب
الدين والدتها دالل 

مثلها المحا  الصواف 

فیصل محمد ابن عبدو 
والدتھ بدریة

د اإلله قهو ورفاقه  ع
ة حنان  تمثله المحام

ان شع
سامي عواد

يثم الصاغر  كنانة 
ة بتول  تمثلها المحام

س ال

ضیاء عبد هللا عبد الرحیم 
محمد أصالة عن نفسھ 

وإضافة إلى تركة مؤرثیھ 
رباب صاغرجي وعبد هللا 

مثله  مروان محمد 
المحا محمد شا 

ه اس عل عمر بن 

حسن علي بن یحیىعب حمود

ه صفاء ح
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

1
الكاتب 
بالعدل 
الثالث

الصلح 2
مذكرة دعوة662 مستعجلالمدنیة 18

جلسة 
/2022/10

25

بدایة مدنیة 3
مذكرة دعوة1316672

جلسة 
/2022/10

13

بدایة مدنیة 4
مذكرة دعوة416055

جلسة 
/2022/10

12

البدایة 5
مذكرة اخطار69المدنیة 3

جلسة 
/2022/11

9
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة دعوة14760الشرعیة 19
جلسة 

/2022/10
23

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  27/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

ل  ساء ام اسماع م
س) عة الق (مط

ریاض عید جوید-2-
احمد زھیر رفاعي-3-

مروان یاسر جاویش-4-

ز حلوة اصالة عن 
ش  له  نفسه وعن مو
ة  حلوة تمثله المحام

حسام بن محمد رشید 
الحالق المقیم في دمشق-
شارع بغداد-مرشد خاطر 

بجانب فروج الزین

-6-رعد محمود العبود-7-احمد شحادة دغمان-8-احمد قاسم الحیاني-9-عبد الرحمن رفعات عثمان-10-محمد وائل 

انذار للعودة إلى العمل خالل ثالثة أیام

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  27/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

د  ت ع ان ب نادي شع
ة  م تمثلها المحام ال

د رامة حم

محمد سمیر غزال بن 
بشیر

امل الصالح  يوسف بن 
مثله المحا عالء 

الدين الرفا 
یاسر العمر بن محمد

شام  فراس بن محمد 
مثله المحا  اس  الد

عالء الدين الرفا 

محمد بن محمد نذير 
صادق

ك دير  زاف انطران
ة  ان تمثله المحام دروس

م الهواش

جمال عبد الكریم بن عبد 
الحمید العمر



مذكرة دعوة16049الشرعیة 26
جلسة 

/2022/10
24

مذكرة دعوة16051الشرعیة 37
جلسة 

/2022/10
19

مذكرة دعوة16626الشرعیة 46
جلسة 

/2022/11
3

الشرعیة 5
مذكرة دعوة1157في ببیال

جلسة 
/2022/10

11

بدایة مدنیة 6
مذكرة اخطار52103

جلسة 
/2022/10

18
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice

http://jle.gov.sy/
الدعوىجدول (389)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة دعوة8451الشرعیة 15
جلسة 

/2022/10
16

مذكرة اخطار13497الشرعیة 28
جلسة 

/2022/10
30

البدایة 3
مذكرة اخطار8161المدنیة 14

جلسة 
/2022/11

8

مذكرة دعوة11295شرعیة 45
جلسة 

/2022/10
16

الصلح 5
مذكرة اخطار8692المدنیة 6

جلسة 
/2022/11

6

مھا ولما وسعید أوالد 
ابراھیم كركوتلي والجمیع 

اصالة واضافة لتركة 

ت  ي ب مروى حج
ة  جمال تمثلها المحام

د رامة حم
احمد عبده الحالق

ت  فاتن عرعاش ب
ة  ل تمثلها المحام جم

د رامة حم
حسین مصطفى أبو الھوا

م عمايري مثلها المحا وس ت حس  محمد السعدي بن خالد جيهان بركة ب
مجهول االقامة

ت محمود محمد جابر بن محموداما غزال ب

ش بن محمد الزع 
محمد الجیرودي بن 

خالد قاسم

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  27/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

مثلها  سوسن قاسم 
م  د ال المحا احمد ع

محمد
حسین الحجي بن غازي

ه خض تمثلها  جن
از  ة لينا  المحام

صالح دھشار بن احمد

عمر الشعال

و و خ ثائر احمد عرا جيهان خ

تون تمثله  عمار ز
ة نجوى قر  المحام

معاذ الشیخة بن محمد والدتھ 
عبیر طعمة-2-وسیم الشیخة 
بن مسلم والدتھ الھام قولي-
3-مرفت الشیخة ابنة مسلم 



بدایة مدنیة 6
مذكرة اخطار617673

جلسة 
/2022/10
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الدعوىجدول (390)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

بدایة مدنیة 1
خالصة حكم98243206

االستئناف 2
مذكرة دعوة1403المدنیة 8

جلسة 
/2022/10

30

طلب عارض6950الشرعیة 31
جلسة 

/2022/10
17

الصلح 4
مذكرة دعوة9032المدنیة 6

جلسة 
/2022/10

30

البدایة 5
مذكرة دعوة6447المدنیة 11

جلسة 
/2022/11

1

االستئناف 6
مذكرة اخطار259المدنیة 7

جلسة 
/2022/10

10
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  28/ 9 /2022

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  28/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

امل بن محمد درغام 
ا مثله المحا امجد ح

نصري حسن یوسف 
ستیتھ والمقیم في 

محمد حامد االسود
محمد فھد رجوب بن 

احمد وقمر

الر  رجا ن  ال
لین ورامھ والنھ بنات 
محمد مختار الكیالرجي

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

دە تها الحامض بن ع
عبد الرحمن وعبد اإللھ 

ومؤمنة العقاد أوالد محمد 
سعید العقاد جمیعھم اصالة 

مثله المحا م قصار خلدون خطاب 

ب  س اسل  اع-2- رغدة الط
ل -3-لينة  قصص النا

ل -4- ب قصص النا س
ب قصص  س ما  س

مصط خزمة بن فايز

محمد خزمة بن فایز والدتھ 
فایزة اصالة عن نفسھ 
وباالضافة لتركة مؤرثھ 

المرحوم فایز خزمة
ان محمد  ر حو محمد شا
ة ندى  رشاد تمثله المحام

لو  الط

عیسى احمد كمال الدین-
سھام سلیمان ابو رجبة



الدعوىجدول (391)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة اخطار6043المدنیة 11

جلسة 
/2022/10

18

بدایة مدنیة 2
مذكرة اخطار1517314

جلسة 
/2022/10

31

االستئناف 3
مذكرة دعوة2172المدنیة 1

جلسة 
/2022/10

24

البدایة 4
مذكرة دعوة8712المدنیة 14

جلسة 
/2022/11

17

الصلح 5
مذكرة دعوة9713المدنیة 7

جلسة 
/2022/11

1

مذكرة دعوة6716الشرعیة 61
جلسة 

/2022/10
23

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice
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الدعوىجدول (392)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
خالصة حكم22358658المدنیة 4

مذكرة دعوة1867التجاریة 22
جلسة 

/2022/11
28

بدایة مدنیة 3
مذكرة اخطار21839 في ببیال

جلسة 
/2022/11

6
عبد الرحیم عبد الرحیم محمد الرواس ابن ز 

ابن محمود

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  28/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

ت م الدين  دة ب مف
مثلها المحا فراس  غنام 

القوت 

ایمن ومھا وندى ومعتز 
ومنال وعبیر القوتلي 

مثله المحا  بنك االردن 
سلوم علم الدین سلوماسامة قروا 

م طعمة دنبر بن نعیمرا االحمر بن ابرا

يثم الفيو ومحمد 
ة  شما تمثلهم المحام

نادي الصوص
م ت ابرا صفاء حورا ب

ل بن  د الغفور اسماع ع
مثله المحا  ممدوح 
و  محمد خادم ال

ربى كیخیھ بنت محمد 
شاھر-نور یخیھ بنت محمد 

شاھر

مان ابو سالم تمثلها  ا
ة لما ابو سالم محمود احمد احسنالمحام

المدعى علیھالمدعي

ب بن احمد ع ط
محمد امیر االخرس بن 

محمد زیدان

ت غالب  الن ب سهام كح
م عنان مثلها المحا وس

عبد الناصر اندروة بن 
محمد مجھول االقامة



مذكرة اخطار376الشرعیة 41
جلسة 

/2022/10
19

الصلح 5
مذكرة دعوة8464المدنیة 8

جلسة 
/2022/10

27

خالصة حكم44181156الشرعیة 68
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الدعوىجدول (393)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة دعوة7538المدنیة 13

جلسة 
/2022/11

28

البدایة 2
مذكرة اخطار15544المدنیة 5

جلسة 
/2022/10

18

الشرعیة 3
مذكرة اخطار5323الثامنة

جلسة 
/2022/10

12

البدایة 4
مذكرة دعوة15094المدنیة 3

جلسة 
/2022/11

7

الشرعیة 5
مذكرة اخطار10498الثانیة

جلسة 
/2022/10

3

التنفیذ 6
إخطار تنفیذي2022/556ملف تنفیذ 9484المدني

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

مثلها  اد القادري  روان ز
ب احمد ھایل الحریريالمحا دا زغ

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  28/ 9 /2022
المدعى علیھالمدعي

صالح الدين بن يوسف 
مثله  د الرزاق قد  ع

المحا عاصم سعد

قصي وریم ودانیة اوالد 
حمزة فاعور بني العباس

ح الحصوة  أحمد و
أوالد نا

سھام بنت عبد الرؤوف 
الجمال 

وعبد النبي محمد بن 
مثلها  ل  اسم مال

ر  المحامون محمد سا
وق  علوان الجاسم و

أمین جمال الدین

د اشي بن  احمد سع
مثله المحا  محمود 

احمد قطي 

محمد الوند بن محمد 
اشي 

ت احمد د ب ا العب د الفروان بن محمدر ا

ردي محمود محمد ال

ورثة مریم شتاء(مصطفى 
یوسف بن محمد وعمرو 
یوسف بن محمد وعزیزة 
یوسف بنت محمد وفاطمة 

ت  ة الفارس ب سم
صلفيج

فارس الجراح بن غنام والدتھ 
كاملھ

مثلها  مها الحناوي 
المحا حسن حسن

عز الدین السمان ونوال 
األزعط



http://jle.gov.sy/
الدعوىجدول (394)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة إخطار16977المدنیة 14

جلسة 
/2022/11

7

البدایة 2
مذكرة إخطار15301المدنیة 18

جلسة 
/2022/11

27

3
البدایة 

المدنیة 2 
قطنا

مذكرة دعوة3732
جلسة 

/2022/12
8

خالصة حكم 3921الشرعیة 46

مذكرة دعوة14644الشرعیة 55
جلسة 

/2022/10
24

بدایة مدنیة 6
جلسة 2022/10/19مذكرة دعوة1518258

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (395)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

االستئناف 1
مذكرة إخطار1280المدنیة 8

جلسة 
/2022/10

30

الصلح 2
مذكرة دعوة9378المدنیة 2

جلسة 
/2022/10

30

مذكرة دعوة13588الشرعیة 38
جلسة 

/2022/11
7

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  2/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

مثله  فؤاد ال ر 
فرید بن انور باغالمحا مالذ رضا 

ب س ت  تاج طربین بنت نسیبرنا ط ب

ت عامر  ح شا ب ف
مثلها المحا جواد 

خرزم

انور الحمصي بن محمد 
عصام

نا خالد بن صالح 
مثله المحا رائد 

العقاد

مؤسسة محمد عمار 
 MAJ الجبان للتجارة

ممثلة بالسید محمد عمار 
عب السواح ابنة خالد 

ة  مثلها المحام ساء  وم
اسل قصاب ابن نزار 

دە وز
ت سعود  ا ب نورمان المح

مثلها المحا احمد 
شحادة

شادي الست ابن شاھر

ادە مراد ع
محمد باسل عزام بن 

محمد بسام

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  2/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

مثلها  را  ا خالد ز ران
د  المحا رفعت سع

الشحادة

مؤید ناصر بن خالد 
زھرا

سامر حسن بن فارس
صالح صالح بن جمیل 
وعبد اللطیف الخطیب 

بن محمد وحید



االستئناف 4
مذكرة اخطار370المدنیة 8

جلسة 
/2022/11

6

5
البدایة 

التجاریة 
االولى ب

مذكرة دعوة2205
جلسة 

/2022/11
3

جلسة 2022/11/9مذكرة اخطار13655الشرعیة 66

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

ت  سحر الخ ب
مثلها المحا  محمد 
احمد طارق قلعه  

ا ومروة  فاطمة ورو
دة بنات محمد  و

الخ 

ي بن سم  سهل ج
مثله المحا خالد حصو

النا وریم بنات موفق 
القدسي

ت سم  كداش ب دعاء 
اسم  مثلها المحا 

دا  م

عبد الرحمن سواس بن 
صالح


	ورقة1

