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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الشرعیة 1
مذكرة دعوة816846/ب

جلسة 
2022/11

17/

البدایة 2
مذكرة اخطار9506المدنیة 15

جلسة 
2022/12

22/

الصلح 3
مذكرة اخطار3455المدنیة 6

جلسة 
2022/12

14/

البدایة 4
مذكرة دعوة16972المدنیة 9

جلسة 
2022/12

12/

مذكرة دعوة17267الشرعیة 58
جلسة 

2022/11
20/

6
بدایة 

تجاریة 
1/ب

مذكرة دعوة2463
جلسة 

2022/11
28/

صلح 7
مذكرة اخطار9032مدنیة 6

جلسة 
2022/12

11/

البدایة 8
مذكرة اخطار7299المدنیة 12

جلسة 
2022/12

26/

البدایة 9
مذكرة اخطار23762المدنیة 15

جلسة 
2022/11

9/
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  7/ 11 /2022

الل جمال حس الطقشالل حسن 

الجمھوریة العربیة السوریة

ت  اء الح ب ا
محمد خ 

دان ابن  كر س ابو 
اء الدين ض

در  عارف الشواف بن 
مثله المحا  الدين 
عالء الدين حنحو 

د  جري بن ع محمد س
الرؤوف

قله بن  د الرحمن  ع
مثله المحا  محمد 

محمد مازن موزە

د دحبور بن  محمد ع
محمود اصالة عن 

كة  نفسه واضافة ل

مثله  دان  عالء ز
المحا ايهاب الموص 

محمد براء وانس 
وصبحي ومعاذ وحسان 
ورغد وغیث ابناء عبد 

ة السمان  فاطمة وراو
مثلها  بنات محمد 

دان المحا رعد الع

م مصط الدا  م
ارون ومحمد عمار  و

وسامر وامل وغادة 

وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

ت اسعد  ح عثمان ب ف
ة رشا  تمثلها المحام

داودي

محمد بن عمر مارعي 
المقیم في مارع-ریف 
حلب معروف من قبل 

مثله  خلدون خطاب 
المحا م قصار

اسل  اع- رغدة الط
ما ورولة  ولينة وس
ب قصص  س اوالد 

غسان فخري صالح
ل- صالح صالح بن جم
ب  ف الخط د اللط ع

د بن محمد وح
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

خالصة حكم24081482الشرعیة 14

خالصة حكم50411131الشرعیة 28

الصلح 3
مذكرة دعوة3446المدنیة 6

جلسة 
2022/12

7/

البدایة 4
مذكرة اخطار18048المدنیة 13

جلسة 
2022/12

18/

مذكرة دعوة16071الشرعیة 58
جلسة 

2022/12
11/

البدایة 6
مذكرة دعوة9316المدنیة 15

جلسة 
2022/11

30/

البدایة 7
مذكرة دعوة5736المدنیة 10

جلسة 
2022/12

4/
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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جدول (443

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

موقع الصحیفة االلكترونیة
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

ا السمان و  خوله 
اح تولد  ص

احمد محمود فروخ و 
عریفھ تولد االردن 

فاطمة حسن الفاصل 
مثلها المحا جمال 

مأمون مو العمري

محمد سعود الصفدي 
بن اسعد

مثله المحا ايهم   
ح الحما  حنان 

م  ة فط تمثلها المحام
ر شا

ات  محمد فاتح بر
س  مثله المحا ا

ي  ال

د الن ابو  سوزان ع
ب الذ

ت خالد  الة األخ ب
مثلها المحا محمد 

األبرش

ادي اسالمبو  محمد 
بن محمد نزار

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  8 / 11 /2022
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

ورثة ُحسن مصطفى 
الحموي وھم : محمد و 
رسمیھ و مسره و لمعت 
وبرائت وھیام أوالد سعید 

فاروق مصط 
المسلما 

شار ت  ة العم ب
دو  ار شيخ ع د الج ع

م د ال بن ع

    عدلیة دمشق  تاریخ  8 / 11 /2022



الشرعیة 1
مذكرة دعوة1011632

جلسة 
2022/12

7/

الصلح 2
مذكرة دعوة2709المدنیة 5

جلسة 
2022/11

28/

البدایة 3
مذكرة دعوة20496المدنیة 13

جلسة 
2022/11

27/

البدایة 4
مذكرة دعوة19177المدنیة 6

جلسة 
2022/12

5/

الشرعیة 5
خالصة حكم669241547/ب

مذكرة دعوة9720الشرعیة 69
جلسة 

2022/11
27/

البدایة 7
مذكرة دعوة21640المدنیة 5

جلسة 
2022/12

12/
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة اخطار15159الشرعیة 12
جلسة 

2022/11
28/

الشرعیة 2
خالصة حكم13381273/ب

بدایة مدنیة 3
مذكرة اخطار1819429

جلسة 
2022/11

23/

محمد رامز دغمش بن 
مثله  محمد توفيق 
اك المحا خالد ال

محمد لؤي دغمش بن 
محمد ز 

مثلها  دى المجذوب 
دوي المحا بهاء ال

مازن ادریس بن سلیم-
ممدوح ادریس بن سلیم-
موفق بن احمد رفاعي

ت  ينا ب ة س ح ص
امل-عمر -غدير-عال 

اوالد محمد ماجد 
اح ناجح صلي بن ص

ت حسن  ن ب
ة  الدا تمثلها المحام

د القادر بن خالد  ع
الحاج والدته عمشة 

ا الديري  ت  لب ب
مثلها المحا نا 

ان الدين بر

رو السلمان  حس زا
ة س س عرا الج بن يو

مثله  ل سارة  خل
المحا محمد حسام 

الحموي
د د رش خالد عامر رش

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  9 / 11 /2022

ت  مان ب روضة سل
م ھیثم ابراھیم بن محمودسل

ت ع  ە ب ه النوا رام
وامل تولد 

د الشهرا بن  ع
سعود ونور تولد 

انصاف عرار-شذى 
نحاس- مجد عرار-
مثلهم  احسان عرار 

عمر زیاد عرار-منى 
ایزابیال زیاد عرار-ھنا 

كیارا زیاد عرار

موقع الصحیفة االلكترونیة
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

مان نومان الفندي  ا
ة رفاف  تمثلها المحام

عودة

علي مخلف البندر الحمد 
والدتھ منسیة



الصلح 4
مذكرة دعوة8942المدنیة 6

جلسة 
2022/12

7/

مذكرة دعوة18642الشرعیة 53
جلسة 

2022/12
19/

بدایة مدنیة 6
مذكرة دعوة322214

جلسة 
2022/12

5/

مذكرة دعوة17511الشرعیة 72
جلسة 

2022/11
15/

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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جدول (445

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة اخطار13762الشرعیة 15
جلسة 

2022/11
30/

الشرعیة 2
مذكرة دعوة1020679

جلسة 
2022/11

27/

9141355الشرعیة 32
جلسة 

/2022/9
22

بدایة مدنیة 4
مذكرة دعوة1115310

جلسة 
2022/12

4/

مذكرة اخطار13256الشرعیة 54
جلسة 

2022/11
20/

ت  جة ع ب خد
ة  محمد تمثلها المحام

ج مها االع

محمد عصمت بن 
صالح الدين 

اصالة عن نفسه  اجار

لم بن محمد  سامر 
عزت

محمد الع بن ع 

د  ت ع اب ب روضة ت
مثلهم  القادر ورفاقها 
اب المحا محمد ت

غا محمد خلدون 
عودة

م ت ابرا ة جمال ب
عدي الع بن محمد 

مجهول االقامة

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  9 / 11 /2022
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

وائل االيو بن عمر
رانیا-ریم بنات راشد 

الدلیل

اض  ت ر ب ب منا الخط
ادة  ة م تمثلها المحام

طرحو
د بن فرحان نزال الع

ت  سوسن دقدوقة ب
ه تولد  ع وناج

حمص1978/6/28 

نبیل راجح بن عبد الغني 
وھدال تولد 1967/4/20 
امانة سعسع القید كفر حور

ع احمد عفوف 
من  مثله المحا ا

العمري

رامز وآمال اورفه  
كة  اصالة واضافة ل

ب اورفه   اد

ت مروان امل الحمد ب
ا الشاغوري بن 

غزوان



بدایة مدنیة 6
مذكرة دعوة51776

جلسة 
2022/12

5/

مذكرة اخطار3816الشرعیة 77
جلسة 

2022/12
4/

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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Ministry of Justice
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جدول (446

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة دعوة19549المدنیة 10

جلسة 
2022/12

13/

البدایة 2
المدنیة1

البدایة 3
مذكرة دعوة808المدنیة 3

جلسة 
2022/12

12/

الصلح 4
مذكرة دعوة4822المدنیة 8

جلسة 
2022/11

30/

5
البدایة 
المدنیة 

التجاریة 1 
(ب)

مذكرة اخطار2205
جلسة 

2022/11
28/

الصلح 6
مذكرة اخطار7/4587المدنیة 7

جلسة 
2022/12

18/

البدایة 7
مذكرة اخطار20644المدنیة 17

جلسة 
2022/12

7/
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  10 / 11 /2022
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

مارون مو عبود 
مثله المحا احمد 

محمد قطي 
عدنان محمد الشعبي

دا بن محمد  أ الم
اح  اض والدته ص ر

اب  ان بن د غانم 
والدته  صبح  تولد 

د علي عیسى عبدهللاسم ع ع
لؤي عیسى عبدهللا

ردي ع ال
مثله المحا ماجد   

فانوس

وشنك يوسف احمد
دلخاز يوسف احمد

ي بن سم  سهل ج
مثله المحا خالد   

حسو

م بنات موفق  النا و ر
القد 

خالد القدة بن محمود 
والدته سمر تولد 

1989/8/25 دمشق - 

خلدون القدة بن 
محمود والدته سمر 
تولد 1992 دمشق - 

محمد اصالن بن حسن 
د  مثله المحا ع

النا الزح 

ت احمد  حنان رحمة ب
وفيق

انذارالكاتب بالعدل برقم 
 1858/34512/46
بتاریخ 2022/11/3

ت  روعة القرقو ب
مثلها  احمد راتب 

ا المحا ممدوح عطا

محمد لط الرقو ابن 
احمد راتب

ان  رشا حس عن
شار  مثلها المحا 

الجمعات

اسل محمد حمدان 
شار  ل  مثلها الوك

محمد حمدان
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جدول (447

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الصلح 1
مذكرة دعوة4198المدنیة 7

جلسة 
2022/12

13/

الصلح 2
مذكرة اخطار5350المدنیة 9

جلسة 
2022/12

4/

خالصة حكم113051573الشرعیة 31

الصلح 4
مذكرة اخطار9713المدنیة 7

جلسة 
2022/12

1/

مذكرة دعوة4/15847الشرعیة 54
جلسة 

2022/11
23/

مذكرة دعوة15999الشرعیة 68
جلسة 

2022/12
5/

البدایة 7
مذكرة دعوة22484المدنیة 17

جلسة 
2022/11

13/
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice
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جدول (448

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الصلح 1
مذكرة اخطار8464المدنیة 8

جلسة 
2022/12

1/

مثله  قة  من صد ا
لة المحا محمد ش

ت فايز اب ب ا د دال

ب  منال حوران ال
ه  در ت محمد و  ب

بالل المغربي بن مصطفى 
و ناجیة تولد بیبال 

1976/5/15 مسلم متأھل 
ل  د الغفور اسماع ع

مثله  بن ممدوح 
المحا محمد خادم 

ه بنات   خ ر و نور ك
ر محمد شا

ت محمد  كداش ب ة  آ
مثلها المحا الدكتور 

د رزق احمد سع

كداش ابن  مصط 
احمد

مثلها  ة  ر و جوا
د القا  المحا ول

اسط محمد  د ال ع
السوادي

فة المزعل
مثلها المحا ايهم   

مو

ورثة المرحوم محمد 
م: عواطف  اش و الر

مصط الشقران و محمد 
ا و أنور و  و يوسف و زك

ردي محمود محمد ال
ورثة مریم 

شتاء(مصطفى و عمر و 
عزیزة و فاطمة و 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  10 / 11 /2022

مثله  ك  محمد الب
المحا الطارق الرفا 

عامرالشھیر بالترك 
أصالة و اضافة لتركة 
نبیل الشھیر بالترك

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  10 / 11 /2022
الدعوى المدعى علیھالمدعي

موقع الصحیفة االلكترونیة

الدعوىالمدعى علیھالمدعي



البدایة 2
مذكرة اخطار6447المدنیة 11

جلسة 
2022/12

11/

مذكرة دعوة17592الشرعیة 33
جلسة 

2022/12
5/

الصلح 4
مذكرة دعوة2254المدنیة 4

جلسة 
2022/11

28/

الشرعیة 5
مذكرة دعوة1014764

جلسة 
2022/12

12/

البدایة 6
مذكرة دعوة9838المدنیة 16

جلسة 
2022/12

1/

مذكرة اخطار16307الشرعیة 79
جلسة 

2022/12
12/

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice
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جدول (449

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

بدایة مدنیة 1
مذكرة اخطار418712

جلسة 
/2022/12

12

مذكرة دعوة15664الشرعیة 22
جلسة 

2022/11
27/

الصلح 3
مذكرة اخطار4935المدنیة 8

جلسة 
2022/12

15/

مذكرة اخطار13883الشرعیة 43
جلسة 

2022/12
4/

مصط خزمة بن فايز
محمد خزمة بن فايز 
ة اصالة عن  والدته ف
االضافة ا  ننفسه و

مثلها  راوي  م الز ر
المحا يوسف عساف

ورثة المرحوم محمد 
شفیق وھبة وھم :إیاد - 
عبیر - عاصم  - رانیھ - 
تھاني - أحمد - عالء - 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  10 / 11 /2022
الدعوىالمدعى علیھالمدعي

راتب ابو نجم بن محمد 
مثله المحا ح 

الشواخ
انعام ابو نجم بنت محمد

ي سناء طه الم
رمضان محمد ابن 
د الصادق حس ع

اسم محمد النحاس 
د  له المحا ع وك

دوي الحنان ال

مصط و مازن  و 
م  أبناء  حسام  و م

محمد النحاس
ت أم أحمد  م ب س
شام  لها المحا  وك

النحاس
عصام بن محمد ديراوي

خلدون و نهلة ولدي 
مثلهما  ن  محمد ز
س المحا منذر أن

ا و مهند و  ا و م ناد
حسام الدين و نوران 

ن أوالد محمد ز

ت  دة الجعفر ب حم
ف نا

ا الطمه بن مو

عصام-سم -احمد-رنا 
طي والجميع اصالة 
كة مؤرثهم  واضافة ل

انور بعیرة اصالة عن نفسھ 
واضافة لتركة مؤرثھ 

المرحوم بدر الدین بعیرة 
والمقیم بدمشق-مزرعة-

ت  د ب دة تغ الس
شام فا 

ا  محمد خ بن 
ي الم



مذكرة اخطار13798الشرعیة 55
جلسة 

2022/11
28/

مذكرة دعوة15992البدایة 65
جلسة 

2022/12
27/

بدایة مدنیة 7
مذكرة اخطار62292

جلسة 
2022/12

13/
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

ت  ال ب نورا الن
مثلها  محمد نذير 

المحا محمد ال 

ا بن  در الدين مع
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م دولت  م
شار واحمد ص 
ابناء عمر فاروق مراد

د العس  محمد سع
مثله  بن محمد موفق 
المحا احمد القر 

محمد مع كنعان بن 
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