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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

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
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الدعوىجدول (396)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة اخطار13505الشرعیة 13
جلسة 

/2022/11
20

البدایة 2
مذكرة اخطار15300مدنیة 17

جلسة 
/2022/10

18

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

ت جالل تمثلها  نو ب م ز
ة مرفت ابو نعسان عزام الناصر بن محمدالمحام

ل  ت جم مان شما ب ا
اصالة عن نفسها واضافة 

كة مؤرثها المرحوم  ل

ابنة المرحوم محمد ادیب 
دھنة بن محمود وھي امل 
اصالة عن نفسھا واضافة 

ت سم  كداش ب دعاء 
اسم  مثلها المحا 

دا  م

عبد الرحمن سواس بن 
صالح

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  2/ 10 /2022

موقع الصحیفة االلكترونیة
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

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  2/ 10 /2022

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



مذكرة دعوة9930الشرعیة 36
جلسة 

/2022/10
30

االستئناف 4
مذكرة اخطار107المدنیة 10

جلسة 
/2022/10

24

5
البدایة 

االستئناف 
7

مذكرة دعوة1678
جلسة 

/2022/10
23

خالصة قرار57581231الشرعیة 68

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (397)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الشرعیة 1
مذكرة اخطار1014092

جلسة 
/2022/11

8

الصلح 2
مذكرة دعوة9268المدنیة 2

جلسة 
/2022/11

14

الصلح 3
مذكرة دعوة9258المدنیة 2

جلسة 
/2022/11

14

الصلح 4
مذكرة دعوة4440المدنیة 7

جلسة 
/2022/10

25

البدایة 5
مذكرة اخطار11239المدنیة 17

جلسة 
/2022/10

18

خالصة قرار8911241الشرعیة 62

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

ت احمد  ة الشطة ب
راتب

صفاء ابراھیم بن عبدهللا

المدير العام لمؤسسة 
ة للتأم  العامة السور
فته تمثله  إضافة لوظ

د الن بن ع مشهور الق

مثله  اد الخالد بن مر  ا
ھالة عثمان بنت عثمانالمحا حس النادر

مثله  خلدون خطاب 
المحا م قصار

رغدة الطباع-2-باسل نسیب 
قصص النابلسي-3-لینة 

نسیب قصص النابلسي-4-
سیما نسیب قصص النابلسي-

مثله  خلدون خطاب 
المحا م قصار

رغدة الطباع-2-باسل نسیب 
قصص النابلسي-3-لینة 

نسیب قصص النابلسي-4-
سیما نسیب قصص النابلسي-

نزار ومحاسن وفاتنة 
راءة ومؤمنات ورندة  و

وسمر اوالد احمد 

احمد المؤذن بن محمد 
نذير-امجد المؤذن بن 

محمد نذير

مثله المحا  ي  ادة ز ع
ي  س ز سوزان ابو الذھبا

وق مصط فضلون 
د  لها المحا ع وك

مان الغفور السل

نور الدین محمد خیر 
العضم

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  3/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

اغ محمد علي موسىمها د

م عز الدين  ر
الحجام(حرم الشمص)

ھیلین محمد مروان 
السیروان
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الدعوىجدول (398)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

االستئناف 1
مذكرة اخطار1145المدني 8

جلسة 
/2022/11

15

بدایة مدنیة 2
مذكرة دعوة116015

جلسة 
/2022/11

8

االستئناف 3
مذكرة دعوة797المدنیة 8

جلسة 
/2022/10

24

الشرعیة 4
خالصة قرار659161369/ب

مذكرة دعوة12710الشرعیة 51
جلسة 

/2022/10
24

الصلح 6
جلسة 2022/12/4مذكرة اخطار9195المدنیة 9

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (399)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة اخطار13350الشرعیة 16
جلسة 

/2022/11
17

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  4/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

د  ت ول رؤى الفروان ب
مثلها المحا محمد 

المجركش
ثامر السعدي ابن محمود

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

م  ن بن سل ف ز د اللط ع
فاء نور  ة  تمثله المحام

الدين

احمد معتوق بن محمد 
اصالة واضافة لتركة 
مؤرثھ محمد معتوق

اء عدنان محجوب عل
محمد ومحمد نزار وسحر 
ونور الھدى وایمان اوالد 

عدنان محجوب

سام وثناء أوالد محمد 
خا  بهاء الدين ش

محمد غسان ورجاء 
وھیفاء وعبیر أوالد محمد 

بھاء الدین شیخاني

مثلها  اللؤلؤة شهبندر 
قدار المحا طارق ب

محمود اصالن بن 
شكري(تركي الجنسیة)

ه ومحمود طالب  وج
اللحام

مریم ونور وضیاء 
وماھر وباسل وحسام 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  3/ 10 /2022

ل قوجه  ع بن اسماع
ة  محمد والدته من

ف محمد  ت نا ماجدة ب
والدتها عفافا تولد 

1985/1/26 مسلمة 



2
بدایة مدنیة 

تجاریة 
االولى/ب

مذكرة اخطار2280
جلسة 

/2022/11
22

بدایة مدنیة 3
مذكرة دعوة1710578

جلسة 
/2022/10

26

بدایة مدنیة 4
مذكرة اخطار12479 في ببیال

جلسة 
/2022/10

20

بدایة مدنیة 5
مذكرة دعوة1212703

جلسة 
/2022/11

2

الشرعیة 6
خالصة حكم424101294 /ب

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (400)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
خالصة حكم6958549مدنیة 13

الشرعیة 2
خالصة حكم تاریخ 1011612022/9/22

االستئناف 3
مذكرة اخطار709المدنیة 2

جلسة 
/2022/11

8

االستئناف 4
مذكرة اخطار877المدنیة 4

جلسة 
/2022/10

24

مذكرة دعوة4084الشرعیة 57
جلسة 

/2022/11
2

الصلح 6
جلسة 2022/11/1مذكرة دعوة9133المدنیة 7

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  5/ 10 /2022

محمد الجرا بن حسن 
مثله المحا خالد ابو 

رميح

ت محمد  انعام ب
م  ا (زوجة ابرا ازار

ة)-2-محمد سم -3- ند
محمد حسان-4-محمد 

ل حج اصالة عن  ن
كة  نفسه واضافة ل

ه عطا حج ومها  والد

المدعیین اصال المدعى علیھم 
تبعیا المرحوم فرید عطا 

حجیر ورثتھ /ارملتھ 
وارتوھي لیون جو خداریان  ال احمد القا وعب  ل

اض1997 مسلمة  تولد ال
لة األمانة سلروجة  متأ

محمد خلدون مازن 
الفحل ومیسون تولد 

من ومازن  امجد ومحمد ا
ش الماردي  مة اوالد  وام
اء متضامن  صفتهم 
كة "اشقر وماردي " 

السجل التجاري  والمسجلة 

حسن بن سمیر االشقر 
بصفتھ شریك متضامن 

ومن ورثة الشریك 
المتضامن المرحوم سمیر 

االشقر بشركة "اشقر 
جامعة دمشق تمثلها ادارة 

ا الدولة ریمي الحاج یوسفقضا

محمد وفيق الحلزا 
مثله المحا طارق 

الحفري
ز د الع حمزة قالع بن ع

فاطمة الجمعة ابنه 
مثلها المحا  عثمان 
س رمضان  محمد ق

محمد االبراھیم ابن احمد 
االبراھیم مقیم في مشروع 
دمر معروف لدى المختار

س معرواي  محمد بن ان
اصالة عن نفسه واضافة 
كة مؤرثته المرحومة  ل

سوسن وخلود اوالد 
محمود وھاب-اسیمة 

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

مثله  محمد سامر عمادي 
المحا محمد المر 

بشار محمد حمدي 
شبیب والدتھ نعمت 

ت فايز  ە ب روال دي
تولد 1989/4/5

محمد حسانموات بن محمد 
خیر تولد دمشق 
1974/1/10

ي د وسحاب الم رھف وفاتن بنات محمد نا
المصري



رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

Syrian Arab Republic 
Ministry of Justice

http://jle.gov.sy/
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الشرعیة 1
مذكرة اخطار1014020

جلسة 
/2022/11

20

البدایة 2
مذكرة دعوة18502المدنیة 3

جلسة 
/2022/11

14

الصلح 3
مذكرة دعوة8690المدنیة 4

جلسة 
/2022/11

22

البدایة 4
مذكرة اخطار10187المدنیة 16

جلسة 
/2022/11

7

مذكرة دعوة13883الشرعیة 53
جلسة 

/2022/10
26

جلسة 2022/10/31مذكرة اخطار5777الشرعیة 69

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (402)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

بدایة مدنیة 1
مذكرة اخطار1716740

جلسة 
/2022/10

26

وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  10/ 10 /2022

ت  د ب حة الع سم
مثلها المحا  محمد 

اسم العروق
ت خ  احالم محمد ب

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

ت لين  ة عودة ب
ة انتصار  تمثلها المحام

اطنه  
عمر المغربي بن ھشام

ل محمود شا 
العاصفة مندیل بنت عبد 
الرازق-2-محمد علي 

العیساوي بن شریف-3-

مثله المحا  ز احمد  ف
بسام بدوي عیشطه بوع 

م  ت محمد سل حسناء ب
مثلها المحا  الدرق 

محمد ال 

محمد طریف بن ولید 
قنایة- مسجل بالقید 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  5/ 10 /2022

المدعى علیھالمدعي

ت  اغ ب نادة االلص
ة  مصط تمثلها المحام

جة سحر ح
حسن الشریف بن یوسف

اشم  ت  د ب دة تغ الس
فا 

محمد خیر بن یاسر المصري

الجمھوریة العربیة السوریة

موقع الصحیفة االلكترونیة



االستئناف 2
مذكرة دعوة1667المدنیة 8

جلسة 
/2022/11

6

بدایة مدنیة 3
مذكرة دعوة1717172

جلسة 
/2022/11

15

بدایة مدنیة 4
مذكرة دعوة169693

جلسة 
/2022/10

24

بدایة مدنیة 5
مذكرة دعوة62468

جلسة 
/2022/10

23

بدایة مدنیة 6
جلسة 2022/11/13مذكرة اخطار1615779

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (403)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

بدایة مدنیة 1
مذكرة اخطار1710883

جلسة 
/2022/10

31

مذكرة دعوة7286الشرعیة 27
جلسة 

/2022/10
30

الصلح 3
جلسة 2022/10/25مذكرة دعوة3940المدني 7

بدایة مدنیة 4
خالصة حكم73043426

بدایة مدنیة 5
مذكرة اخطار414919

جلسة 
/2022/11

28

جلسة 2022/11/2مذكرة اخطار13430الشرعیة 61

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

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

اي بن  محمد خ ش
مثله المحا ز  ز 

اس ع

عبد الرحمن الخالدي بن 
بشار

مثلها المحا  مها رزق  
وة ورؤوف حروق نورس ز

د  د السميع ع ع
س تمثله  الهادي بن يو

ط بن يوسف محمد الها

ز جمیلة عبد الرحمن ع صالح بن ع
مصطفى طامع

س تمثلها  مة موفق ادر ام
ة خولة الع  باسل غازي النابلسيالمحام

احمد عابورة بن خضر

اس العص تمثله  انور 
سون درموش ة م المحام

طالل غزوة زیاد اغا 
اصالة واضافة لتركة 

نورس بن مصط 
غدادي ال

بق تمثله  احمد راتب ال
ة الصابو  ة  المحالم

ورثة المرحوم یاسین طیبي 
وھم عال ومؤمنة وعالء 

الدین طیبي اوالد یاسین طیبي
دة بن احمد  اد حد ا
مثله المحا احمد 
القر وايهم السل 

فؤاد ومحمد ومحمود 
ووفاء اوالد احمد حدیدة 

كران  ت مصط  سلوى ب
عة بنات  ن ابو ر م وز ور

احمد منذر اصالة عن 
كة  انفسهم واضافة ل

فراس وعزة وعالیة وبانة 
ورثة المرحوم احمد منذر 

ابو ربعیة
عالء بن عامر الدين سليق 
مثله المحا محمد خ 

ا  ال
عامر الدین بن احمد سلیق

ت تحس  الس ب ل
مثلها المحا  مطر 

محمد ال 
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الدعوىجدول (404)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة اخطار13422المدنیة 11

جلسة 
/2022/11

3

البدایة 2
مذكرة اخطار3783المدنیة 8

جلسة 
/2022/10

31

البدایة 3
جلسة 2022/11/1مذكرة اخطار4556المدنیة 9

البدایة 4
مذكرة اخطار1496المدنیة 5

جلسة 
/2022/10

18

5
الصلح 

المدنیة في 
اشرفیة 
صحنایا

مذكرة دعوة112
جلسة 

/2022/11
2

بدایة مدنیة 5
مذكرة اخطار1814437

جلسة 
/2022/11

14
رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني
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الدعوىجدول (405)

االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الصلح 1
مذكرة اخطار99المدنیة 1

جلسة 
/2022/11

13

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

د الفتاح الخن محمد علي طرابیشيع

مثله  خالد ابو ارسان 
فري محمد مخلص كیاليالمحا ايهاب ال

ت احمد فوال  نور ب
مثلها المحا محمد 

خ تتان

ماھر عثمان منصور 
اضافة لتركة زوجتھ رزان 

فوال

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  10/ 10 /2022

مثله  خالد ابو ارسان 
فري محمد مخلص كیاليالمحا ايهاب ال

مثله  فراس ابو حرب 
اروت  المحا مهند 

د  ت ع اح غزال ب ص
ف اللط

ت  ة ب حة محنا ف
مثلها المحا  ل  اسماع

د الرواس سع

اغید بكداش بن حسام 
ومحمد غیث بكداش بن 
حسام وفاتن محنایة بنت 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

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

ت فؤاد  م االبرص ب       ر
ل  مثلها المحا ن

حجيج

عبد العزیز التوتونجي 
بن محمد حسین -نجال 

الصیدلي بنت حسن
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

1
البدایة 
المدنیة 
العمالیة

خالصة حكم250 /4842022

2
البدایة 
المدنیة 
العمالیة

خالصة حكم248 /4882022

3
البدایة 
المدنیة 
العمالیة

خالصة حكم247 /4872022

4
البدایة 
المدنیة 
العمالیة

خالصة حكم246 /4862022

5
البدایة 
المدنیة 
العمالیة

خالصة حكم246 /4852022 

مذكرة دعوة17173الشرعیة 64
جلسة 

/2022/11
13

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

عبید عبد الرزاق موسى 
والدتھ عدلھ تولد الحسكة 
1975 القید مدور 2 رقم 
وطني/08170073762/

ة الصناعات  كة تنم
ت ة -كتا الغذائ

خالد فایز المحمد الحسن 
والدتھ فاطمة تولد سبینة 

1983 القید واسط 
109/273 رقم 

د الرحمن ز العراعرةغدير ع د الع ع

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

ة الصناعات  كة تنم
ت ة -كتا الغذائ

اط تمثله  غسان الخ
ة نور السخ  المحام

عبد الوھاب العرایشي ابن 
یاسین

ت تمام تمال كنعان ب احمد جعفر بن محمد ا
عبد الوھاب

طش رديعدنان  خالد محمد ال

ت عدنان  فدوى مزكت ب
والدتها عواطف تولد 

لبنان زحلة 1992/4/3

محمد یحیى عزیزه بن 
موسى والدتھ امون تولد 
حلب 1970/5/7 مسلم 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  13/ 10 /2022

أحمد فاروق أحمد 
والدتھ فؤادیتا تولد بغداد 
1977 الجنسیة عراقي

ة الصناعات  كة تنم
ت ة -كتا الغذائ

حسین علي الظاھر والدتھ 
حلوى تولد دمشق 1976 
القید قصرین 13/38 رقم 

وطني 
ة الصناعات  كة تنم

ت ة -كتا الغذائ

علي محمد فضل محمود 
والدتھ ذیبة تولد دمشق 
الجنسیة فلسطیني أردني

ة الصناعات  كة تنم
ت ة -كتا الغذائ
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االسم الوكیلالثالثي
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مذكرة دعوة5102شرعیة 14
جلسة 

/2022/10
27

الصلح 2
مذكرة دعوة4587المدني 7

جلسة 
/2022/11

1

خالصة حكم21741407الشرعیة 34

البدایة 4
مذكرة دعوة17016المدنیة 5

جلسة 
/2022/11

14

البدایة 5
مذكرة إخطار 17156المدنیة 17

جلسة 
/2022/11

2

مذكرة دعوة15172الشرعیة 68
جلسة 

/2022/10
23
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االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

الصلح 1
مذكرة دعوة4064المدني 7

جلسة 
/2022/11

22

التنفیذ 2
ملف تنفیذي2022/307المدني

العقد 
 19/179
2011/

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  13/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

ارة بن محمد عفاف بارة بنت محمدسام 

دان س ز محمد قبالن اسماعیلت

الجهة المتدخلة: رامز 
مثله  حمد شيخ محمد 

المحا طارق دبج

ا:  الجهة المتدخل ضد
ي أصالة  سمر احمد عم

ضافة إ  عن نفسها و
ت اسعد  م ب م الرمح م
ضافة  أصالة عن نفسها و

كة مؤرثها اسعد  ل
مثلها المحا  الرمح 

دعد العاص بنت شاكر 
تولد 1942 والحمد 

الخیاط بن محمد ھیثم تولد 
1972

ت  نور المهاوش ب
م ابرا

محمد زلغنة ابن نور الدين

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة
المدعى علیھالمدعي

مثلها  دي  ل شه م ن رن
شام نحاس یامن محمود ملحمالمحا 

خالد القدة بن محمود 
والدته سمر تولد 

1989/8/25دمشق- 

خلدون القدة بن محمود 
والدتھ سمر تولد 

1992دمشق- ساسھ خـ 
د الغفور  ه ابنة ع
مثلها  ند  السعدي و

انس ابن احمد یونس و 
وردة

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

    عدلیة دمشق  تاریخ  13/ 10 /2022



البدایة 3
خالصة حكم57942019/343المدنیة 15

مذكرة إخطار11047الشرعیة 47
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/2022/11
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خالصة حكم2021/34141117الشرعیة 56
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/2022/11
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مذكرة دعوة3984الشرعیة 15
جلسة 

/2022/11
20

2
جلسة 

/2022/10
31

جلسة 2022/11/6مذكرة دعوة3816الشرعیة 37

مذكرة اخطار11041الشرعیة 44
جلسة 

/2022/11
14

االستئناف 5
مذكرة دعوة1521المدنیة 4

جلسة 
/2022/11

6
خالصة حكمالبدایة 61
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موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  16/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

ز  م حس الع ن
المحمد

محمد الحسین عبد هللا 
العزیز

مثله  ا منور  مك 
ان ل شع ا المحا 

روالاسماعیل الحمزة تولد 
1976

ان  رشا حس عن
شار  مثلها المحا 

باسل محمد حمدان 
یمثلھ الوكیل بشار محمد 

ت  ا الحورا ب ران
ة  محمد تمثلها المحام

غل دعاء ابو ال

ح بن  سا عاطف 
احسان

ت محمد م  ن ب
مثلها المحا  قلعه  

محمد أبرش

محمد بن ناجس الكركي 
والدتھ فاطمة

د محمد  ه سع رق
دي السع

م  دو محمد سل س
المحمد

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

ردي  اس ال ل بن ع ن
سام  ة اب تمثله المحام

الحمود
احمد نبیل حاضر

طالق اداري رقم 458 لعام 2018

1845/28659/62

م ت ابرا م جمعة ب ي بن رن د االله الم ع
حس 

اء الدين ابن  محمد ض
مثله  ري  محمد كنا
مال  المحا محمد 

كلودین بنت عدنان لولي

ديع  ج بن  ن مر ز
قة تولد  والدته وف

محمد الصالح بن عالوي

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل
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االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

البدایة 1
مذكرة اخطار14569المدنیة 6

جلسة 
/2022/11

7

بدایة مدنیة 2
خالصة حكم73327575

بدایة مدنیة 3
جلسة 2022/11/7مذكرة دعوة320534

بدایة 4
مذكرة دعوة19730المدنیة 15

جلسة 
/2022/11

13

بدایة 5
مذكرة اخطار5758المدنیة 11

جلسة 
/2022/12

6

بدایة مدنیة 6
مذكرة دعوة 1413809

جلسة 
/2022/11

28
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االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

بدایة مدنیة 1
مذكرة دعوة819339

جلسة 
/2022/11

24

بدایة مدنیة 2
مذكرة اخطار4718

جلسة 
/2022/11

14

بدایة مدنیة 3
جلسة 2022/11/7مذكرة اخطار520 مستعجل4

خالصة حكم2065798الشرعیة 43

ل سقال  س محمد ن ا
ل  مثله المحا خل

المالح

السیدة ضحى محمد نبیل 
السقال

محمد سعید ابن محمدج احمد كنعان
جمیل مراد

محمد غسان عرقسو 
وماجدة سلوم ومحمد 
منذر عرقسو اصالة 

لؤي نعمة محمد علي

لب السقا ابنة ع 
مثلها المحا  وفاتنة 

د  نو السقا ابن ع طارق ز
حة د وف الحم

حان  عاطف رشدي ر
مثله المحا معن 

الرفا 

ة بنات رشدي  عب وام
حان اصالة عهن  ر

كة  نفسيهما واضافة ل

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  16/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

اسالم بن یعمر الزوني

مثلها  ة  انتصار احمد صف
ا حالق المحا 

راما ولید ابراھیم-2- نارا 
ولید ابراھیم اصالة 

واضافة لتركة مؤرثھم 
عادل قنطار تمثله 

فاء صقور ة  المحام
احمد محمد میرابي 

وعبد الرحیم عمر سنقر
اغ  س الص د حاج و ول
ة منال  تمثله المحام

كروما

مان  محمد صادق وا
س  دى وحنان حاج و و
رم اصالة  اغ اوالد ا الص

كة  عن انفسهم واضافة ل
ت حسن  ن ب

ي الح

مریم بنت یوسف الھواش-
عبد الحلیم بن یوسف 

الھواش

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  16/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

د از محمد بن ز ب



صلح 5
مذكرة الدعوة4935مدنیة 8

جلسة 
/2022/11

3

البدایة 6
مذكرة اخطار3721مدنیة 8

جلسة 
/2022/11
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الصلح 1
مذكرة اخطار7838المدني 2

جلسة 
/2022/11

17

بدایة مدنیة 2
مذكرة دعوة1720644

جلسة 
/2022/11

2

3
بدایة 

تجاریة 
1/ب

جلسة 2022/10/24مذكرة دعوة2262

مذكرة دعوة11364الشرعیة 43
جلسة 

/2022/11
20

الشرعیة 5
مذكرة اخطار106557

جلسة 
/2022/11

2

خالصة حكم3229648الشرعیة 65
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ل القحف  ت ن ة ب
مثلها المحا نهاد 

احمد بن محمد الحم 

ل  محمد مو الط
ل  اسل الط ومحمد 
مثلهما المحا احمد 

لیلى بنت عدنان ضبیان 
الكیالني

محمد اصالن بن حسن 
د النا  مثله المحا ع

الزح 

حنان رحمة بنت احمد 
وفیق

مثله  ن الدين  دا ز
تیم محمد یاسر النحالويالمحا محمد صابر

ة د االء محمد الدا مان الب بن ع سل
م الحك

نوال جمعة الع تمثلها 
ب ة م الشا حسین الفرحان بن محمدالمحام

 

محمد خالد ومرفت 
كري  وخلود اوالداحمد 
ش اصالة واضافة  الجاو

مان  من وامثل وا دا وا
وعب وشذى وق وسه 

د بن  اوالد محمد سع
ب اصالة  مصط االد

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  16/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي

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

انور بعیرة اصالة عن نفسھ 
واضافة لتركة مؤرثھ بدر 
الدین بعیرة والمقیم في 

دمشق المزرعة شارع صالح 

الجمھوریة العربیة السوریة
وزارة العدل

موقع الصحیفة االلكترونیة    عدلیة دمشق  تاریخ  16/ 10 /2022
المدعى علیھالمدعي



االسم مسلسل
االسم الوكیلالثالثي

رقم المحكمةالوكیلالثالثي
مالحظاترقم القرارالدعوى

مذكرة دعوة16650الشرعیة 19
جلسة 

/2022/11
14

الصلح 2
مذكرة اخطار7640المدني 4

جلسة 
/2022/11

29

3
النقض 
غرفة 

المخاصمة
جلسة 2022/11/14مذكرة اخطار329

خالصة حكم4334824الشرعیة 48

5

النقض 
غرفة 
الھیئة 
العامة 
المدنیة

مذكرة اخطار360
جلسة 

/2022/11
15

6
بدایة 

تجاریة 
1/ب

مذكرة اخطار2577
جلسة 

/2022/11
17

رئیس دیوان التبلیغ االلكتروني

كه ه ام مع بالل محمود تریاقيدال

مثلها  حه  رزان احمد و
ش المحا فرزت الدرو

م د الفتاح حس  ع

اش  ا المحمد الع ناد
مثلها المحا احمد 

طارق قلعه  
بشار رستم بن عبدو

م  لة ابناء سل ل ون ن
اشة اصالة واضافة  ع
شة  كة مؤرثتهم عا ل

ما-نور-ابناء المرحوم  مراد-د
س  غسان الحاج محمد يو
اصالة عن انفسهم واضافة 
د الرحمن  كة مؤرثهم ع ل

د من بنوت بن ع محمد حسام السالخ بن ا
بشیر

مثله  محمد معروف 
د المحا زا ع

عبد المحسن بدوي بن 
اسعد


	ورقة1

