
  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

الرقم 
 كنــــوان الســـعن هادةــــالش م الثالثيـــــاالس الخاص

 فــــم الهاتــــرق
 يــأرض والــج المالحظات

 حنجرة -أنف  -أذن   0933682582 225بناء  -مجعية املهندسني  طب بشري بينضال شعار بن جن 1 1

 طب بشري عدنان بن  شيط حممد نضال 2 2
سكندرون اشارع  -اجلميلية 

 1شيط طـبناء 
 عصبية 2260522 0944281487

 طب بشري بن علي عبد املنعم أخرس 3 3
شارع مشفى  – املارتيين

 1بناء عكش ط –الرمحة 
 أشعة 2263974 0944415972

 أشعة 2674600 0944210328 مشفى الكلمة –حلب  طب بشري بن حممد وجيه طلعت صالحية 4 4

 طب بشري فخريبن  حممود جونه 5 5
الشهباء اجلديدة شارع 

 2طباء طاأل ءالصنوبر بنا
 عظمية 2675657 0944488955

 طب بشري عبد القادربن  حممد رشواين 6 6
شارع عمر  -اجلديدة حلب  

 بن اخلطاب 
 طب شرعي   -جراحة  5237042 0933549810
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 طب بشري بن ابراهيم ياسر قصابحممد  7 7
                      العزيزية 

 خلف الفندق السياحي
 عينية 2116741 0944237741

 طب بشري أنطوان جبور بن جرجي 8 8
                            العزيزية 

 مقابل املركز الثقاقي
 حنجرة -أنف  -أذن  2110863 0944483811

 جراحة عامة  5727278 0944280021 املالعب شارع  - األعظمية طب بشري حممد عيدبن  مجال حساين 9 9

 طب بشري رجبعبد الوهاب عماد  10 10
 شارع األكسربيس

 بناء احملبة
 غدد صم  2671418 0944639040

 طب بشري  بن حممد سعيدسبسيبمروان  11 11
                   اء اجلديدة الشهب

 شارع أكاسيا مجعية اجلامعة
 عينية  0944413367

 جراحة عامة 2687516 0955201359 خلف مشفى األهلي  -الفرقان  طب بشري شيط بن عدنان نائل 12 12

 طب بشري عبد اخلالق بن  فراس سلطان 13 13
أمام الشركة  –شارع بارون 

 السورية للطريان
 عصبية 2112669 0944225562

 جراحة عامة  0933662882 مجعية التبغ  –  حلب اجلديدة طب بشري ابراهيم حمسن بن عبد الكرمي 14 14

 نسائية 2666032 0944377388 مشفى العاصي –حلب  طب بشري عرفان جعلوك بن خليل  15 15
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 طب بشري أمحد الكردي بن حممد مجعة 16 16
شارع اسكندرون  –اجلميلية 

 مقابل فطائر السندباد
 عظمية  0944331565

 طب بشري  أمحد حساين بن حممد عيد  17 17
  مفرق مهروسة   –الفرقان 

 جانب جممع كرم الغذائي 
 جراحة عامة  0943920501

 سنانأطب  حممد مجعةبن باسل الكردي  18 18
 شارع اسكندرون -اجلميلية 

 مقابل فطائر السندباد
 أسنان  0955359812

 
 
 

 معلــــومــــاتيـــةخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 يــأرض والــج المالحظات فــــم الهاتــــرق كنــــوان الســـعن هادةــــالش الثالثيم ـــــاالس الخاص

 هندسة معلوماتية حممد العلوش بن أمحد  1 19
                   سيف الدولة

 جانب جامع النشيط
 معلوماتية  0992636677
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 عقــــاريــــــةخـبـــرة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 جــوال يــأرض المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن الشهادة  االسم الثالثي الخاص

 هندسة مدنية عبدالرزاق عبد الستار غنوم 1 20
خلف املستودعات  –األعظمية 

 2بناء ط
 تقييم عقاري+  عقارية 5712663 0944952852

 هندسة مدنية بن أمحد ادنأحممد زكي  2 21
جانب مشفى  –شارع النيل 

 3القلعة جي بناء الفردوس ط
 تقييم عقاري+  عقارية 2663945 0955920858

 هندسة مدنية عبداهلل جورجي حنيش 3 22
                        فيالت ال

 أمام مشفى مظلوميان
 عقارية 4659645 0944361607

 عمارةهندسة  بن نشئت حممد زياد بصمه جي 4 23
مجعية  - اجلديدةحلب 

 1ط 224بناء  - املهندسني
 تقييم عقاري+  عقارية 5214447 0944295300

 هندسة مدنية فهد حممود بابللي 5 24
بناء جزار   -شارع النيل

 مفرق باريس
 تقييم عقاري+  عقارية  0955321872

 عمارةهندسة  رضوان عبد اهلل حاج حسن 6 25
سيف الدولة                

 مفرق كلية العلوم
 عقارية 2231046 0936209224

26 7 
خري الدين بن أمحد خري الدين 

 اإلمام
 هندسة مدنية

األندلس حي  -شارع النيل 

 1كردي طنية املعلمني بناءتعاو
 تقييم عقاري+  عقارية 2661780 0933264645
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 مدنيةة هندس مجال عبد الغين عبد اخلالق 8 27
حي  -اجلديدة حلب 

 2ط 11بناء ب - الشهداء
 تقييم عقاري+  عقارية 5229553 0944231668

 هندسة مدنية معد ثابت املدجلي 9 28
 مجعية املهندسني جانب 

 11مشروع 
 تقييم عقاري+  عقارية  0997000065

 هندسة مدنية نادر عزمي عبد النور 10 29
 مجعية املهندسني

 2ط 223بناء رقم 
 تقييم عقاري+  عقارية 5221961 0933253530

 هندسة مدنية بن عبد اجمليدعبد األحد حسني  11 30
                   الشيخ طه

 جانب األمن اجلنائي
 تقييم عقاري+  عقارية 2315556 0933462320

 عمارةهندسة  أمحدالرمحن  عبد أمحد 12 31
 مقابل - كرميةاأل

 مدرسة يونس الراشد
 تقييم عقاري+  عقارية 5730309 0955233221

 هندسة مدنية حممد الشاهنيفارس  13 32
دوار  -مجعية الزهراء 

  161قرطبة مجعية املعلمني 
 تقييم عقاري+  عقارية 5269365 0933903797

 هندسة مدنية حممد توفيق عبد الوهاب بابللي 14 33
املهندسني  –اجلديدة حلب 

 2ط 204بناء رقم 
 تقييم عقاري+  عقارية 5210260 0944252019

 هندسة مدنية مصطفى جلب عبدالوهاب 15 34
 طلعة اهلندسة

 5دهم ط أ ءبنا 
 تقييم عقاري+  عقارية 2270774 0933712420

 هندسة مدنية حممد أمحد العبود 16 35
دوار جنويب  اجلديدةحلب 

  ط أرضي 103السلطان بناء 
 تقييم عقاري+  عقارية 5219407 0944503919

 هندسة مدنية عبدالغين أمحد كبة   17 36
قيادة  جانب -اجلميلية 

 املنطقة الشمالية 
 تقييم عقاري+  عقارية 2266343 0933532464
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 هندسة مدنية يسمش عبد القادر صفاء 18 37
دوار قرطبة  –الزهراء 

 2ط 256/2بناء  13مشروع 
 عقارية  0992152102

 هندسة مدنية حممود حممد صبحي حيزان 19 38
حلويات  أمام -الفرقان 

 3ط بناء قمري مهروسة
 تقييم عقاري+  عقارية 2670585 0944564856

 عقارية  0944483000 باريسمفرق  –شارع النيل  عمارةهندسة  سجى حممد خريي معطي 20 39

 هندسة مدنية حممد زكريا حممد يسني حاضري 21 40
 لسياحةمجعية رواد ااحلمدانية 

 49ضاحية األسد قطعة 
 تقييم عقاري+  عقارية 5110066 0933383630

 هندسة مدنية مسعان عبد الغين مقدسي 22 41
اجلديدة بناء الشمسي السريان 

 ش شارع احلر 2ط
 تقييم عقاري+  عقارية  0944326244

 عمارةهندسة  وصفية حممد منري دامرجي 23 42
شارع  - السريان اجلديدة

 2ان بناء الشيخ طالبيلس
  عقارية 2273184 0933676053

 هندسة مدنية اجلالدحممد أمني رمي  24 43
جانب  -اجلديدة حلب 

 139بناء  سحر الشرقمطعم 
 عقارية  0933990541

 هندسة مدنية فاضل رضوان خراط 25 44
احلي األول  –احلمدانية 

 49حمضر 
 عقارية  0932477533

 هندسة مدنية خالد أمحد دعبول الصوص 26 45
الشهباء اجلديدة شارع 

 1شااليت طالصنوبر بناء 
 عقارية  0936461571

 هندسة مدنية حممد أنس مصطفى حلو 27 46
اجلميلية أمام صالة معاوية 

 3بناء فرن الشرق األوسط ط

0933300667 

0962242726 
 عقارية 
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 هندسة مدنية مصطفى حسني احلمادة 28 47
بناء  احلمدانية احلي الثاين

 2ط 63/8مرسيدس 
 تقييم عقاري+  عقارية 5728391 0933738297

 هندسة مدنية صاحل حممد شيخ القصابني 29 48
فندق زين جانب الفرقان 

 بناء حلب ط أرضي الساب
 تقييم عقاري+  عقارية 2281895 0944246277

 هندسة مدنية ديب محزة  عبد الكرمي 30 49
نزلة اجلامعة  –جانب أدونيس 

 3بناء ضباط اجليش ط
 عقارية  0944445066

 عمارةهندسة  األيويب أمحد سليمان 31 50
الفرقان شارع السريتيل 

 5ط  زغل بناية 
 تقييم عقاري+  عقارية  0944284093

 هندسة مدنية حازم يوسف صاحل 32 51
احلي الرابع  –احلمدانية 

 406مساكن األكادميية بناء 
 تقييم عقاري+  عقارية  0933795009

 هندسة مدنية أبو ردن عبد العزيز  كفاح 33 52
 جتميل الفرقان

 خلف جامع السعد
 تقييم عقاري+  عقارية 2642944 0933521210

 هندسة مدنية سرحةابراهيم حممد مجال  34 53
طلعة اهلندسة  –احملافظة 

 جانب مجعية من أجل حلب
 عقارية  0933258238

 هندسة مدنية عليعبد القادر ميساء  35 54
آخر  -السريان اجلديدة 

 1قوجة طبناء  شارع الزهور
 عقارية  0932414189

 هندسة مدنية مصري عمر  عدنان  36 55
 606احلمدانية مشروع 

 قرب جامع جعفر
 تقييم عقاري+  عقارية 5117585 0933603964
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 مدنيةهندسة  جنارحسن أناهيد  37 56
 السريان 

 جانب كنيسة هاكوب 
 عقارية 2224151 0944736470

 مدنيةهندسة  حممد يوسف حرح 38 57
خلف مشفى  - شرفيةاأل

 2بناء رستم ط - عابدين
 عقارية 2326083 0933685761

 هندسة مدنية اجملينحممد عاطف  عمار  39 58
 الروضة شارع -حي السبيل 

 3بناء منجد ط
 تقييم عقاري+  عقارية  0933258013

 هندسة مدنية الطهمصطفى  م بساحممد  40 59
روضة مجعية الزهراء جانب 

  33/1الغد بناء مشس 
 عقارية 5263028 0944224794

 عقارية 5415050 0933266976 سيف الدولة شارع حج نظمي هندسة مدنية الناصر حسن زهري  41 60

 عمارةهندسة  جمد جالل مسكون 42 61
 مجعية الزهراء

 1ط 62/1حمضر رقم 
 تقييم عقاري+  عقارية 5265959 0944463949

 هندسة مدنية صفو مصطفى حممد شعبان 43 62
               األعظمية 

 صيدلية القدسي

0955521810 

0991260990 
 عقارية 

 هندسة مدنية نبال عدنان شيط 44 63
 أهل بدر الفرقان جانب جامع

 2بناية شيخ دبس ط
 تقييم عقاري+  عقارية 2685772 0944274227

 هندسة مدنية سيدصبحي حممد  45 64
   مجعية الصحة     -حلب 

 27بناء رقم 
 تقييم عقاري+  عقارية  0944326463



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  9صفحة 

 

 هندسة مدنية الصمصام أدهم حممد غالب 46 65
 الشهباء اجلديدة

 42بناء  اسياكأشارع 
 تقييم عقاري+  عقارية 2661228 0944254089

 هندسة مدنية مصطفىان حنوليد  47 66
شارع  - اجلديدة السريان

 بناء حوكي الزهور
 عقارية  0932758791

 هندسة مدنية بن عبدو حممد كولني عرب 48 67
شارع السريان اجلديدة 

 1اللوتس بناء بصمة جي ط
 عقارية  0944594649

 عمارةهندسة  مجيل عبد املنان رشو 49 68
 بناءالسريان اجلديدة 

 رضيأجايت ط األ

0930785347 

0998203443 
 عقارية 

 مدنيةهندسة  محيد آالمجيل  50 69
       السريان اجلديدة 

 جانب املشفى الفرنسي
 عقارية  0944455621

 هندسة مدنية الشلحزهري  زهور 51 70
 نزلة اهلندسة احملافظة

 جانب مدرسة الفاروق
 عقارية  0944891678

 هندسة مدنية حممد عبداللطيف حافظ 52 71
          اجلديدة حلب 

 املهندسني مجعية
 تقييم عقاري+  عقارية  0944669421

 تقييم عقاري+  عقارية 2261465 0944619700 السريان القدمية عمارة هندسة  مساقيةحممد صربي عبد الرزاق  53 72

 هندسة مدنية بفهد قدري شاي 54 73
بناء  مشفى الرازي خلف

 2الشايب ط 
 عقارية 2270766 0969897718
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 هندسة مدنية حممود أمحد الرفاعي 55 74
خلف مشفى احملافظة 

 3بناء قضيمايت ط الرسالة
 تقييم عقاري+  عقارية 2288665 0933464643

 هندسة مدنية حيىي بركات  طه 56 75
 الدوار الثاين - األشرفية

 بناء احلالق أبو وليد
 عقارية  2343437 0944489416

 هندسة مدنية نيللي فؤاد جنادري  57 76
شارع  السريان اجلديدة

 1الكنيسة بناء فواز قبلو ط
 عقارية 2219960 0933719791

 هندسة مدنية مساقيةعبد السميع حممد جنيب  58 77
حي الشهداء اجلديدة حلب 

 3ط233مقسم  جادة سوقطو
 عقارية 5218610 0933305668

 هندسة مدنية حممد ماهر عبد السالم شرف الدين 59 78
 العزيزية

 7فرع مبىن املصرف التجاري 
 تقييم عقاري+  عقارية 4464598 0944326856

 هندسة مدنية مصابينحسان عماد  60 79
خلف شارع  اإلنتاجسوق خلف 

 1جامع الفىت بناء األوقاف ط
 عقارية  0933646816

 عمارةهندسة  صرييف حممد وليدهويده  61 80
 اجلميلية

 جانب صالة معاوية
 عقارية  0966264778

 هندسة مدنية أمحد فائز مزيك حممد غزوان 62 81
 3000احلمدانية مشروع 

 3ط 95بناء 
 تقييم عقاري+  عقارية  0944608020

 عمارةهندسة  حممد زياد عمر عبجي 63 82
 شارع النيل حي الوفاء

 2ط  7 بناء
 تقييم عقاري+  عقارية 2674350 0944430114
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 هندسة مدنية مصريعبد احلميد عبد اجمليد  64 83
احلي األول  -احلمدانية 

 1ط 85بناء 
 عقارية 5710710    0944335853

 هندسة مدنية ميادة قاسم التنجي 65 84
 ةحي الشهداء حلب اجلديد

 3ط 4 ءبنا
 تقييم عقاري+  عقارية 5217097 0944504782

 هندسة مدنية شيخوين حممد صبحي  حممد قاسم 66 85
مجعية جنويب  اجلديدةحلب 

 2ط 82مقسم  خدمات حلب
 تقييم عقاري+  عقارية 5220209 0944568209

 هندسة مدنية حممد حممود فخر الدين 67 86
وقاف ألالكتاب بناية ا

 4ط املدخل الشمايل
 تقييم عقاري+  عقارية  0933357438

 هندسة مدنية زينوعمر  حممد فائز  68 87
جامع  شارع - ديةيالز

 جانب جامع الرمحة البتول
 عقارية  0968192309

 عمارةهندسة  النربيع م ماهر 69 88
 شارع القاهرة -احملافظة 

 4بناء الشيط ط
 عقارية  0944638291

 هندسة مدنية حممد أمنيأمحد أمني  70 89
   احلي الثالثاحلمدانية 

 1بناء روضة الرشا ط
 عقارية    0944326156

 هندسة مدنية ديب قدورة  زياد 71 90
 احلمدانية 

 61بناء  احلي الثالث 
 عقارية  0991133061

 هندسة مدنية مروان ثريا يكن  72 91
أمام مرطبات   –اجلميلية 

 سلورة القدمي
 عقارية 2679790 0932506090
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 هندسة مدنية األحدبعزت عبد العزيز  73 92
                     املريديان 

 أمام جامع الدرويش
 عقارية 2210505 0944595291

 عمارةهندسة  رشوجميد نسرين  74 93
                    األشرفية 

 آخر خط الباص
 عقارية  0934807900

 عقارية  0944337411  ءحي الشهدا -حلب اجلديدة  هندسة مدنية بن حممد شحادةحممد  75 94

 هندسة مدنية حسن مجعة العزيوي 76 95
اجلديدة حي الشهداء حلب 

 4اإلحسان ط بناء

0937720675 

0944395670 
 عقارية 

 عمارةهندسة  مروان يوسف رحياوي 77 96
شارع أسامة      اجلميلية 

 5بناء الرفاعي ط
 عقارية  0944456669

 هندسة مدنية حممد مضر حممد رفعت بطرين 78 97
  أسرةمجعية  -شارع النيل 

 رضيأط  20التعمري بناء 
 تقييم عقاري+  عقارية 2640359 0944267662

 هندسة عمارة حنان أمحد ضاي 79 98
                            الفرقان 

 شارع مديرية اآلليات
 عقارية  0997797353

 عقارية   اخلدمات الفنية حبلب  هندسة مدنية عمار عدنان رواس 80 99

 هندسة مدنية احلاج موسىأمحد حسن  81 100
                 مجعية الزهراء

  4ط 13املعريين 
  عقارية  0944600737
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 هندسة مدنية حممد حلامبن حممد  82 101
                عظمية األ

 قصر الضيافة  جنوب
 تقييم عقاري+  عقارية 5729735 0933576786

 هندسة مدنية حناسحممد مجعة حممد فاتح  83 102
مشفى  أمام - املوكامبو

 بناء االمام األندلس
 عقارية     0938298877

 هندسة عمارة عبد الوهاب جنيد احملمد 84 103
جانب جامع  –صالح الدين 

 1صالح الدين ط
 عقارية  0944837878

 عمارةهندسة  د الصباغيأمحد سعيد سع 85 104
         مجعية الزهراء 

 49/3حمضر 
 عقارية  0944595957

 عقارية 5236720 0933405045 21عمارة  – حي الشهداء هندسة مدنية  عمر حممد عبد احلنان 86 105

 هندسة مدنية يوايتحممد منري حممد زكي عز 87 106
جادة الرباط بناء  –احملافظة 

 غازي ط أرضي
 تقييم عقاري+  عقارية 2630430 0944274260

 هندسة عمارة حممود أسعد األمري 88 107
اجلمعية  -دوار قرطبة

 1ط 266بناء الشعبية 
 عقارية  0944580509

 عقارية 5733760 0933207333 احلي الثالث -احلمدانية  هندسة مدنية علي علي أمحد جولق بن عبدو 89 108

 هندسة مدنية دان حممد كمال أبوحممد خري  90 109
جنويب  - اجلديدةحلب 

 159بناء  مجعية التموين
 عقارية 5220119 0944447996
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 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    
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 هندسة مدنية هبو ابراهيم  ضياءحممد  91 110
                   شارع النيل 

 فوق روضة العال
 عقارية 2635332 0933789094

 تقييم عقاري+  عقارية  0933220925 الغار شارع - الشهباء هندسة مدنية سريجية أمحدسعداهلل  92 111

 هندسة عمارة حممد مجال عبدو الشب 93 112
         حلب اجلديدة          

 20/1حي الشهداء بناء 
 عقارية 5236065 0944278175

 تقييم عقاري+  عقارية  0932556084 جامع الرمحنخلف السبيل  هندسة مدنية م مؤذنناظ حممد سعيد 94 113

 هندسة مدنية زييتر حنا إسكندر 95 114
 السريان اجلديدة 

 البلسان بناء قوجةشارع 
 عقارية  0944433504

 هندسة مدنية حممد فاروق حممد عيد البوالد 96 115
دوار الشفا  -حلب اجلديدة 

 مجعية احلقوقيني
 عقارية 5225329 0933506599

 عقارية  0944727206 مجعية الزهراء –حلب  هندسة مدنية عبد القادر مصطفى محوي 97 116

 هندسة مدنية حممد مصطفى فىت  98 117
مجعية الزهراء مجعية 

 283حمضر املهندسني 
 عقارية  0933345789

 هندسة عمارة أنطوان إدليب  بيكي 99 118
ائيل دالل      ربج -العزيزية 

 بناء زعل
 عقارية  0940860356
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 عقارية 2225744 0933495235 بناء البستاين -حمطة بغداد  هندسة عمارة وامحسناء صالح الدين خ 100 119

 تقييم عقاري+  عقارية 5730367 0967753153 جملس مدينة حلب هندسة مدنية كرمي حممد مجال  101 120

 عمارةهندسة  اليوسفي هناد حممد رامي 102 121
مجعية الزهراء غرب 

 12التعمري حمضر 
 تقييم عقاري+  عقارية  0955879009

 هندسة عمارة عالية شكري خليل  103 122
الشهباء اجلديدة            

 مساكن الصحة
 عقارية  0944587063

 هندسة مدنية حممد حممد ديب بزاعي 104 123
الزهراء                         

 19مقابل االطفائية بناء 
 عقارية  0968383947

 هندسة مدنية مونةأ محدوحممود  105 124
  4شلح طم ءاجلميلية بنا

 مقابل خمفر اجلميلية القدمي
 تقييم عقاري+  عقارية 2254046 0944675574

 عقارية  0966529038 بستان القصر مساكن التربية هندسة مدنية يةحممد حسني دوا 106 125

 هندسة مدنية موسى ابراهيم ابراهيم 107 126
السليمانية شارع أبو موسى 

 األشعري
 عقارية  0932217084

 عقارية  0934068532 اإلمساعيلية -حلب  هندسة مدنية ابراهيم أمحد الشيحان 108 127
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 عمارةهندسة  سرميينأمحد ثابت ياد إحممد  109 128
 شارع االكسربس - الفرقان

 4بناء مساقية ط

0944417848 

0933683050 
  عقارية 

 عمارةهندسة  لبنية عمر عبد الرمحن  110 129
 املوكامبو 

 بناء الصباغ
 تقييم عقاري+  عقارية 2661945 0944074662

 هندسة مدنية درويشسلمان مهند  111 130
 السريان

 4ط مقابل قطاع السريان
 عقارية  0933744373

 هندسة مدنية سكرحممد خالد  مازن  أمحد 112 131
طلعة كلية   -احملافظة 

 4ط بناء ملحيس اهلندسة
 عقارية  0944672154

 عقارية 2221667 0953243054 املريديان نزلة جامع األنوار هندسة مدنية مصطفى أمحد احليدر 113 132

 عقارية  0934687574   األشرفية -حلب  هندسة مدنية شيخ عليمصطفى تغريد  114 133

 عقارية  0933835308 األشرفية  -حلب  عمارةهندسة  فاينصالح الدين  حسام الدين 115 134

135 116 
فائز  صالح الدين عبدالسالم

 الفارسي
 هندسة مدنية

دوار املتنيب اجلديدة حلب 

 147رقم  16مشروع 

0932449186 

0953602439 
 عقارية 

 هندسة مدنية ماش اخلحممد ملك  117 136
 غرب الزهراء 

 15مشروع  املهندسني مجعية 
 عقارية  0933372376
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 هندسة مدنية مركن حممد مسري حممد  118 137
               سيف الدولة

 خلف السوق بناء مركن

0967141994 

0965476457 
 عقارية 

 هندسة مدنية عكل حممد امللكعبد  119 138
           الزهراء مجعية

 3ط 304مقسم 
 عقارية 5262063 0930862166

 هندسة مدنية العبود  سامل عبد الكرمي 120 139
احلي الثالث  –احلمدانية 

 2/2مستطيل 
 عقارية  0966891960

 هندسة مدنية حممد عبد الكرمي حزوري 121 140
                    السبيل   

 جانب مشفى ضبيط
 تقييم عقاري+  عقارية  0933555674

 هندسة مدنية جورج مجيل عصبايت 122 141
 السريان اجلديدة

 شارع الزهور
 عقارية 2273171 0944322385

 هندسة مدنية خالد حممد وفا مصري 123 142
 حلب اجلديدة مشايل 

 خلف القصر العديل
 عقارية  0934488977

 هندسة مدنية حكمت أمحد اسجيع 124 143
فة ياعظمية قصر الضاأل

 جانب صيدلية أبو بكر
 عقارية  0955796617

 عقارية  0936058584 احلي الشمايل -نبل  هندسة مدنية شربو عبد الوهاب عباس 125 144

 هندسة مدنية و غيإرايد فنطوان أ 126 145
العزيزية جادة ابراهيم 

 3ط  19اليازجي بناية 
 عقارية  0933286161
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 هندسة مدنية حممود أمحد فجلة 127 146
مجعية   -غرب الزهراء 

 2ط 98السكك حمضر 
 عقارية 5265994 0944302640

 هندسة مدنية صاري باشاعبد الكرمي حسان  128 147
شارع الفيصل خلف صيدلية 

 1بناء كشتعاري ط -معن 

0944430880 

0934728080 
 عقارية 

 عقارية  0944893979 171مجعية الزهراء بناء  هندسة مدنية رفراوي علي ففادي  129 148

 هندسة مدنية فندياألكامل حممود زاهر  130 149
زك االفرقان شارع نجتميل 

 2املالئكة مبىن الوسيم ط

0933398726 

0962041440 
 عقارية 

 400املوكامبو جانب حمالت  هندسة مدنية عبد العزيز حممد بلوي 131 150
0981764591 

0966333221 
 عقارية 

 عمارةهندسة  ليل قره زيوانخالياس  132 151
 حممد عبده العزيزية شارع 

 طائفة الكلدانبناء 
 تقييم عقاري+  عقارية  0933262241

 هندسة مدنية صفوان حممد شوا 133 152
     الفرقان جانب حديقة

 أهل بدر
 تقييم عقاري+  عقارية  0944244720

 هندسة مدنية عبد اهلل أمني احلمد 134 153
مجعية رواد  -احلمدانية 

 2ط 16السياحة حمضر 

0944670017 

0948339847 
 عقارية 
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 هندسة مدنية حسن حممد األطرش 135 154
 احلمدانية 

 99احلي األول برجية  
 عقارية  0955862239

 هندسة مدنية علوان عبداهلل الصوا 136 155
 103احلمدانية حمضر 

 احلي الرابع
 عقارية 5715426 0944269143

 هندسة مدنية عبد السالم كمال كيايل 137 156
احلي الثالث  -احلمدانية  

 3ط 127بناء 
 عقارية 5726449 0933557550

 هندسة مدنية عبد القادر حممد كمال كحيل  138 157
حي طارق بن زياد بناء 

 2االحتاد ط
 عقارية  0933345946

 هندسة مدنية طباخ حممد بشري مروان حممد 139 158
جانب اهليئة  -الفرقان 

 املركزية للرقابة والتفتيش
 عقارية 2634571 0945386887

 هندسة مدنية رانية توفيق حاج قدور  140 159
مقابل نادي  شارع الشام

 بناء الضيافة الضباط
 عقارية 5715100 0932693244

 عقارية  0944720746 احلي اجلنويب – نبل مدنيةهندسة  عبد اللطيف بلوي  علي 141 160

 هندسة عمارة  سائد حممد عصام بدوي 142 161
نزلة اهلندسة  -احملافظة 

 جانب مدرسة الفاروق

0933029950 

0996040111 
 عقارية 

 هندسة مدنية أمحد طه مرشحة 143 162
شقة  3000 -احلمدانية 

 179/1حمضر 
 عقارية 5113689 0944396489
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 هندسة مدنية أمحد عبد اهلل اجملدمي 144 163
                شارع النيل 

 جانب حديقة األندلس
 عقارية  0944644875

 عمارة هندسة عمار هشام شعباين 145 164
شارع القوتلي                 

 1بناء العداس ط

0933308047 

0930900383 
 عقارية 

 هندسة مدنية و مصطفى حممد داد 146 165
اخلزان  -سيف الدولة 

 3األرضي بناء صهريج ط
 عقارية 2214398 0965461216

 عمارةهندسة  عقادحممد مجال  147 166
 املوكامبو

 لئالدوار املا
 تقييم عقاري+  عقارية 2678528 0933600904

 عمارةهندسة  عني سليمان فدخلود  148 167
 الدوار الثاين -األشرفية 

 جانب خمرب عثمان
 عقارية 2343782 0955876801

 هندسة مدنية حسن حممود خدجية  149 168
اخلزان  -سيف الدولة 

 1األرضي بناء شعار ط
 عقارية  0944692277
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 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  21صفحة 

 

 ق واســــتكتابـــتطبيخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنـــوان الســـعن هادة ــالش يـــم الثالثــــاالس الخاص

 فــاتــم الهــــرق
 يــأرض والــج اتــالمالحظ

 حقوق احلمادة حممد علي هباء الدين  1 169
رواد مجعية  -احلمدانية   

 1ط26حمضر  السياحة
0933233386 

  
 تطبيق واستكتاب

 ثانوية عامة أبو عمشةحسني محزة  2 170
قاضي عسكر              

 جانب جامع هارون دادا
 واستكتابتطبيق   0948515899

 ثانوية عامة محزة علي دنو 3 171
شقة      3000 -احلمدانية  

 1ط 187/2حمضر 
 تطبيق واستكتاب 5118107 0944455188

 ثانوية عامة حممد كنش حسني  4 172
جانب جامع امليسر كرم 

 الراشدين دار عريب 
0998604591 

  
 تطبيق واستكتاب

 تطبيق واستكتاب 2214031 0944303971 السريان القدمية ثانوية عامة أمين طاهر النجار 5 173

 جانب اخلزان –األشرفية  ثانوية عامة اجلابرعقل هيثم  6 174
0937212214 

0947439285 
 تطبيق واستكتاب 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  22صفحة 

 

 السريان القدمية ثانوية عامة أمحد طاهر النجار 7 175
0965630140 

0933630140 
 تطبيق واستكتاب 

 السريان القدمية ثانوية عامة النجارممدوح طاهر  8 176
0992646433 

0940955841 
 تطبيق واستكتاب 

 تطبيق واستكتاب  0994141312 شارع الربج  -امليدان  ثانوية عامة العمرحممد مصطفى  9 177

 واستكتابتطبيق   0962021033 احلي الرابع –احلمدانية  صناعيةثانوية  يسني حاج مصطفى بن حممد شهم 10 178

 السليمانية -حلب  حقوق الرشيدنواف بشار  11 179
0944210658 

0937400005 
 تطبيق واستكتاب 

 حقوق سامر عبد الكرمي األمحد  12 180
 السليمانية

 خلف مشفى فاعور

0944224498 

0937347755 
 تطبيق واستكتاب 

 احلي األول  -احلمدانية ثانوية عامة هيثم عيسى النجار 13 181
0949700469 

0997404203 
 تطبيق واستكتاب 

 تطبيق واستكتاب 4618868 0933531720 احلديقةأمام  –ميسلون  عامة ثانوية حسني إبراهيم العبد اهلل العلي 14 182



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار صدرت ألداء اليمين  2021 ول عــام جدا
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 57من  23صفحة 

 

 عامة ثانوية عبد اهلل حسني العبد اهلل العلي 15 183
 ميسلون 

 أمام احلديقة 
 تطبيق واستكتاب 4618868 0951325811

 تطبيق واستكتاب 2211965 0944842779 سيف الدولة مفرق العلوم أدب عريب هدى علي جنار 16 184

 حقوق حممود علوش   حممد حسني 17 185
 كرم الطراب 

 جانب جامع بالل 

0958713828 

0932180846   
 تطبيق واستكتاب

 تطبيق واستكتاب   0981343168 احلي األول -احلمدانية  ثانوية عامة النجار  هيثم عبد الرمحن 18 186

 ثانوية عامة اجلادرعلي حممد مجعة  19 187
 املستوصف شارعاالشرفية 

 2بناء خندج ط
 تطبيق واستكتاب 2319192 0966989235

 تطبيق واستكتاب  0936714177 امليدان  –حلب  ثانوية عامة إمساعيل أمحد غدير  20 188

 عامة ثانوية بسيم شريف معروف 21 189
 األشرفية

 جانب فرن كعكة

0951981771  

0988238219 
 تطبيق واستكتاب 

 ثانوية عامة خدامحممد شادي  22 190
 األشرفية

 جانب فرن كعكة
 تطبيق واستكتاب  0992084087



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
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 57من  24صفحة 

 

 ثانوية عامة سليمانكامل ماهر  23 191
 كن هنانو امس

 السوق التجاري
 تطبيق واستكتاب  0936717401

 سوق اخلضرة - ميسلون  ثانوية عامة حالجو علي أسد  24 192
0940913090 

0935965398 
 تطبيق واستكتاب 

 ثانوية عامة مرعي احلسني عفيف باسل  25 193
 السريان اجلديدة 

 مفرق السكك
 تطبيق واستكتاب   0945685635

 ثانوية عامة بظت  باسل عبد الرزاق 26 194
 املعري خلف مواحل أفاميا

 بناء النحاس
 تطبيق واستكتاب  0944784261

 ثانوية صناعية اخلضورعلي حسن  27 195
 األشرفية

 صيدلية الكنديشارع 
 تطبيق واستكتاب  0936106280

 تطبيق واستكتاب  0932579266 السريان القدمية عامة ثانوية ىأمحد رمضان العيس 28 196

 عامة ثانوية أدهم غازي األشقر 29 197
        الساحة -الشيخ طه  

 4طبناء 
 تطبيق واستكتاب    0933985387

 ثانوية عامة شحيتهمنذر حسن  30 198
 جانب فرن كعكة - األشرفية

 3بناء ط
 تطبيق واستكتاب  0990167408
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 57من  25صفحة 

 

 عامة ثانوية عالء أمحد احملمود 31 199
 األشرفية جانب فرن كعكة

 3بناء ط
 تطبيق واستكتاب   0931492982

 ثانوية عامة طان مسري سلأسعد حممد  32 200
 حلب اجلديدة جنويب 

 بناء صادق رجب
 تطبيق واستكتاب 2115477 0954600310

 عامة ثانوية حسن حسني رشو 33 201
األشرفية الدوار الثاين 

 جانب صيدلية خليل

0947053562 

0991749725 
 تطبيق واستكتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
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 زراعيــــة هندســـة خـبـــرة
الرقم 
 العام

الرقم 
 يــأرض والــج المالحظات فــاتــــم الهـــرق كنــــعنوان الس هادة ـــــالش يـــــم الثالثــــاالس الخاص

 هندسة زراعية علي بكور ناعورة 1 202
                     الشيخ طه

 4ط  3بناء رقم 
 زراعية 448393 0937639814

 هندسة زراعية عمرحممد قشرة 2 203
مقابل  - حي األعظمية

 مستودعات االستهالكية
 زراعية  0944417763

 زراعية  0944417676 مجعية املهندسني –حلب  هندسة زراعية حممد سعيد حممد علي النفوس 3 204

 هندسة زراعية بكري حممد سليم حداد 4 205
جانب جامع  –شارع النبل 

 1بناء اجلميل ط -الغفران 
 زراعية 2666356 0933339166

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

 مكتب الخبــرات القضـائيـة
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 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  27صفحة 

 

 

 وحـــرائـــــق  ةـــيميائيــــخـبـــرة  ك
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنـــــوان الســـعن هادة ــــالش يـــم الثالثــــاالس الخاص

 فـــم الهاتـــرق
 اتــالمالحظ

 يـــأرض والـــج

 كيمياء دادخيي أمحد حممد بشار 1 206
 الشهباء اجلديدة

 45بناء  مجعية الدفاع
 كيميائية 2646362 

 كيمياء زمار عبد اجلليل  حممد مشس الدين 2 207

مجعية  الشهباء اجلديدة

فيال  الورود جادةاجلامعة 

12 

 كيميائية 2675249 0933382825

 كيمياء أمحد حممد حسن  3 208
جانب              –امليدان 

 جامع زيد بن ثابت
 كيميائية  0930053381

 حرائق 4618868 0933531720 أمام احلديقة - ميسلون ثانوية عامة  العليالعبد اهلل ابراهيم حسني  4 209

 كيمياء الناصرأمحد  بسام  5 210
الفرقان                        

 خلف مشفى العريان
 كيميائية 2670024 0965267456

 كيمياء هديل منري طباخ  6 211
الفيض جانب صيدلية 

 الكرمان بناء مبيض 
 كيميائية 2286937 0967225809



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  28صفحة 

 

 
 
 

 ة  كهــــــربــــاء وإلكتـــــــرونـــخـبـــرة  هندس
الرقم 
 العام

الرقم 
 يــأرض والــج اتــالمالحظ فـــم الهاتـــرق كنـــعنوان الس هادةــــالش يـــم الثالثــــاالس الخاص

 كهرباء وإلكترون 2625300 0992998736 احملافظة  -حلب  إلكترونوهندسة كهرباء  طيارة حسن  عبد القادر 1 212

 هندسة كهرباء دملخي عبد السالم حممود رائد  2 213
أمام مدرسة  جتميل الفرقان

 2الفرقان احملدثة بناء دباغ ط
 كهرباء 2686099 0944376575

 هندسة كهرباء حممد عدنان حممد علي أنيس  3 214
حلب اجلديدة مجعية األسرة 

 2ط 152التموينية حمضر 

0944630484 

0935611537 
 كهرباء 

 هندسة كهرباء حسني حممد احملمد 4 215
مقابل األمن اجلنائي       حلب 

 3سكن اجلزاء ط
 كهرباء 2340355 0994045225

 هندسة كهرباء الرزاق العبد اهللحممد عبد  5 216
مجعية  -اجلديدة حلب 

 /أ142بناء  - الوحدة
 كهرباء  0944778716

 هندسة كهرباء وليد حممد مصباح صباغ 6 217
دوار قرطبة             

 260بناء  املهندسنيمجعية 
 كهرباء 5261771 0933758534

 هندسة كهرباء ل شعبان عقيعصام  7 218
              حلب اجلديدة   

 10479مجعية التبغ حمضر 
 كهرباء 5219639 0933560218



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل
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 57من  29صفحة 

 

 هندسة كهرباء فجر عدنان صباهي 8 219
الشيخ أبو بكر                     

 بناء الصقال 
 كهرباء  0944858586

 كهرباء    ثانوية صناعية  حسني حممد حرح  9 220

 هندسة كهرباء فاضلعلي حممد عصام  10 221
خلف مشفى  -السبيل 

 بناء مكي  - ضبيط
 كهرباء  0933409200

 هندسة كهرباء  حسن محودعمار  11 222
خلف القنصلية  - احملافظة

 1بناء أدهم ط – الروسية
 كهرباء 2211365 0955890003

 هندسة كهرباء ندافحكمت بكري  12 223
                  السليمانية

 جانب كنيسة دميتريوس
 كهرباء    0933758049

 ثانوية صناعية كهرباء  رامي حممد علي احلديدي  13 224
شارع بين  -حمطة بغداد 

 2بناء العقاد ط -األمحر 
 كهرباء  0994619905

 هندسة كهرباء فوزية أمحد البدر 14 225
شارع مريز           -اإلذاعة

 بناء جنمة اإلذاعة
 كهرباء  0933682141
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 خـبـــرة محــاســـبة
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنـــعنوان الس هادةــــالش يـــم الثالثــــاالس الخاص

 فـــم الهاتـــرق
 يــأرض والــج اتــالمالحظ

 جتارة واقتصاد أمحد صالح الدين عكو 1 226
األشرفية                      

 جانب قسم الشرطة

0999117027 

0952300251 
 حسابية 

 جتارة واقتصاد أمحد بسامبن عكش  حممد 2 227
 األولاحلمدانية احلي 

 3ط 25حمضر 
 حسابية 5711813 0967780727

 جتارة واقتصاد فضل اهلل مجيل عقاد 3 228
 حي السبيل 

 دوحة السبيلموقف 
 حسابية 2664429 0966952726

 جتارة واقتصاد داين بدر سلوم  4 229
         حمطة بغداد        

 جانب مكانسي للسفريات
 حسابية  0933473614

 جتارة واقتصاد نوران حممد فاروق الشوين 5 230

شارع ابن خلدون  -ميسلون 

       خلف املشفى العسكري

 2بناء احلريري ط

 حسابية  0968391992

 جتارة واقتصاد رشيد أمحد احملمود طه  6 231
أمام جامع   -طريق الباب 

 أمحد النجومالنوري أبو 

0991908843 

0930291500 
 حسابية 
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 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  31صفحة 

 

 حسابية  0930019543 حي السبيل –حلب  جتارة واقتصاد سالفة صهيب مفيت  7 232

 جتارة واقتصاد عجنيحممد عبد اللطيف  8 233
 أمام صالة معاوية 

 3ط بناء الشرق األوسط
 حسابية 2212499 0933244164

 واقتصادجتارة  عـهد حممود العجيلي 9 234
 مجعية الزهراء 

 جانب جامع الشامي
 حسابية 5263161 0956181697

 حسابية  0947772635 شارع زينو -سيف الدولة  جتارة واقتصاد جدوععمر هنادي  10 235

 جتارة واقتصاد حممد نادر مصطفى أبو مخيس 11 236
مجعية الزهراء                  

 3ط 165بناء 
 حسابية 5261897 0944843477

 جتارة واقتصاد ميسون  صبحي ناخور  12 237
سيف الدولة شارع اخلزان 

 4األرضي بناء بركات ط 
 حسابية 2240763 0941401133

 جتارة واقتصاد فاطمة حممد فيصل دعاس 13 238
شارع تشرين      -السبيل 

 1جانب صيدلية ابن اهليثم ط
 حسابية  0965412799

 جتارة واقتصاد عبد اللطيف عبد الرمحن دهان  14 239
سيف الدولة                   

 نزلة الزبدية
 حسابية 5423750 0949500145

 جتارة واقتصاد أمين عبد املطلب قنوايت  15 240
أوتستراد املياه      -امليدان 

 4بناء اجلسري ط
 حسابية  0944987364
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 57من  32صفحة 

 

 حسابية 5724576 0944428505 احلي األول –احلمدانية  واقتصادجتارة  عبدو حممد محادة 16 241

 احلي الثالث -احلمدانية  جتارة واقتصاد طاهر حممد طاهر  17 242
0959393759 

0968689770 
 حسابية 

 جتارة واقتصاد لينا نوري عثمان 18 243
شارع مشاوي اهلالل   -امليدان

 2بناء فتلون ط
 حسابية  0938885449

 جتارة واقتصاد هدى عبد املنعم قصار 19 244
السليمانية                       

 شارع كالس
 حسابية  0.932671555

 جتارة واقتصاد حممد املوسى   منصور 20 245
 السريان القدمية

 شارع اجلمارك
 حسابية  0932619678

 جتارة واقتصاد م حفينجاسممدوح  21 246
مجعية  – اجلديدةحلب 

 1ط 105حمضر املتنيب 
 حسابية 5230552 0944428525

 جتارة واقتصاد يسى بن عيسىحممد حاج ع 22 247
حي  -مساكن هنانو  

 12/2اإلنشاءات بناء 
 حسابية  0930451540

 حسابية  0962062071 جانب مساكن هنانو جتارة واقتصاد سهام لطفي جويد 23 248
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 جتارة واقتصاد جوريةمصطفى أمحد  24 249
بناء  شقة 3000احلمدانية 

 3ط 219
 حسابية  0988224669

 جتارة واقتصاد خليل خليل اجلواد بن حسن  25 250
جانب حمل    -األشرفية 

 فروج الفرسان
 تأمني ومعاشات حسابية 2276147 0957392690

 جتارة واقتصاد هنادي عبد الكرمي فحلو  26 251
طلعة احلريري             

 املركزيجانب املشفى 
 حسابية 2250850 0933370557

 جتارة واقتصاد بن حممد أمحد رامي احلاج علي 27 252
شارع كليةاهلندسة            

 بناء األمل
 حسابية 2250850 0991712580

 جتارة واقتصاد يوسف الياس بطيخة 28 253
السريان اجلديدة                 

 شارع الزهور
 حسابية  0955130742

 + حماسب قانوين حسابية  0932799971 شارع احلديقة -األكرمية  جتارة واقتصاد بن عدنان أمحد رعد هنداوي  29 254

 جتارة واقتصاد سامر حممد ملعت خملاليت  30 255
حلب اجلديدة           

 مساكن التموين 
 حسابية  0933663500

 جتارة واقتصاد ديانا حممد عرب  31 256
 شارع النيل 

 مفرق الفتاة اليتيمة
 حسابية  0943646306

 معهد جتاري مصريف باهرة امساعيل حيىي 32 257
  خلف جامع  -شارع النيل 

 1عمار بن ياسر بناء صباغ ط
 حسابية  0991203734
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 حسابية    حقوق رفاه حممد فاروق خوجة  33 258

 حقوق حممد ياسني عجله 34 259
سوق اهلال        –املشارفة 

 4بناء الفجر للزراعة ط 
 حسابية 2279223 0955439118

 جتارة واقتصاد خالد حممد أبو السعود الكيايل 35 260
جسر املالية  -اجلميلية 

 بناء السكن العسكري
 

5223577 

2229507 
 حسابية

 حسابية 6526586 0993357665 احلي اجلنويب -نبل  جتارة واقتصاد عباس علي كوركو  36 261

 جتارة واقتصاد عمار حممد كامل احلاج عمر  37 262
مشايل غرب  -حلب اجلديدة 

 بناء شعار -جامع اإلميان 

0933629368 

0940259055 
 حسابية 

 جتارة واقتصاد زياد حممد نادر دندل 38 263
حلب اجلديدة مشروع توسع 

 293املدينة حمضر 
 حسابية 5234210 0933623629

 حقوق زهري عبد الوهاب يب  39 264
  مجعية السفر  -الزهراء 

 حديقة طابقة  167حمضر 
 حسابية  0933552287

 جتارة واقتصاد بابللي عمر  إميان 40 265
الزهراء مجعية السفر 

 حديقةطابقة  167حمضر 
 حسابية  0933359059
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 جتارة واقتصاد سامل مصطفى كرمي 41 266
  خلف فرن        -ة املشارق

 الشرق األوسط
 حسابية  0999143735

 جتارة واقتصاد جمد الدين حممد منري  42 267
بناء معامل  -مجعية الزهراء 

 71الدفاع حمضر 

0947677930 

0993370353 
 حسابية 

 جتارة واقتصاد سندس هاشم دباغ  43 268
أمام دلة العليب      -السبيل 

  3بناية الوردة البيضاء ط 
 حسابية 2241933 0988179677

 جتارة واقتصاد حممد أنس حممد مدرايت  44 269
خلف املالية        -اجلميلية 

 بناء اآلغا
 حسابية  0933889754

 جتارة واقتصاد عمار حممد سويد 45 270
شارع فندق زين باالس     

 جانب منتدى حلب السياحي
 حسابية 2639833 0944296825
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 وطبوغــرافياخـبـــرة مســـاحة 

الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الســعن هادة ــــالش يـــالثــم الثــــاالس الخاص

 فـــاتــم الهـــرق
 ــيأرض والـــج اتــالمالحظ

 مدرسة املساحة حممد نذير عبد الوهاب كويفاتية  1 271

            السريان اجلديدة 

بناء شارع امللك العادل 

 4طفروايت 

 مساحة 2272994 0944674550

 مدرس املساحة ردن فاضل عمر أبو 2 272
                شارع املارتيين

 2ط  حجار ءبنا
 مساحة 2286220 0966316979

 عمارةهندسة  السليمان العليويحسني صباح  3 273
أمام جامع شارع الثورة  السفرية 

 حسني عليويمزنل  سلمو
 + تقيم عقاري مساحة  0933934149

 املساحة ةمدرس عبد اهلل حسني العبد اهلل  4 274
الكنيسة  شارع السريان اجلديدة

 3ط السكنية مجعية الزراعة
 مساحة 227691 0944975322

 مدرسة املساحة أمحد هاشم كلزية  5 275
  أمامشارع النيل 

 جامع عمار بن ياسر 

0944204540 

0936515200 
 مساحة 
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 مدرسة املساحة حاجي علي ابن يوسفكمال  6 276
 الربجمطعم شارع  -امليدان 

 فوق هشام مول

0944899870 

0999045565 
 مساحة 

 مساحة  0945513420 مديرية املصاحل العقارية حبلب  مدرسة املساحة حممد أنور مايل  7 277

 هندسيمتوسط معهد  حاج سليماننايف فائز  8 278
حلب اجلديدة جانب الربيد 

 بناء حاج سليمان

0935474700 

0951366043 
 

 مساحة

 مساحة  0988063616  شارع ميزر –اإلذاعة  مدنيةهندسة  طالل مجعة عليان 9 279

 مدنيةهندسة  نزار الشناعة 10 280
السليمانية                        

 شارع ابن زرعة
 مساحة  0944366448

 مدرسة املساحة مروان صاحل مرعي  11 281
احلي الثاين    -احلمدانية 

 خلف صيدلية األمل
 مساحة 5713954 0944407012

 هندسة مدنية  فخلعلي ي زفو 12 282
 احلي الرابع -احلمدانية 

 606دوار 
 مساحة  0966729649

 مدرسة املساحة نوح عبد الكايف املرعي  13 283
سيف الدولة                

 جانب جامع النصر
 مساحة  0955562666
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 مساحة 0944366936 0944366936 األشرفية جامع صالح الدين هندسة مدنية هورو حممد توفيق  14 284

 مساحة  0933641909 احلي الثاين –احلمدانية  مدرسة املساحة مصطفى طه الغباش 15 285

 حلي اجلنويبا -نبل  فنينيراقبني ممعهد  كوركو علي عباس  16 286
0993357665 

0951224485 
 مساحة 

 مساحة  0987950300 اخلدمات الفنية حبلب هندسة مدنية  فاضل أمحد مهنا  17 287
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 ســــير و ميكــــانيك خـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الـــعن هادة ـــــالش م الثالثيــــاالس الخاص

 رقم الهاتف
 يــأرض والــج المالحظات

 هندسة ميكانيك مسانعبد الرمحن عبد القادر  1 288
 فيصلشارع 

 4ط بناء السمان  
 ميكانيكسري و 2239922 0933642977

 سري   0947707655 ريب غاحلي ال  -نبل  عامة ثانوية عسافعلي عباس  2 289

290 3 
بن حممد  حممد مسري خراط

 ندمي
 إعدادية

مجعية  - احلمدانية 

 الراشدين املشروع اخلامس
 سري   0944660981

 ثانوية الكالس أمحد ناجح  4 291
حواالت حمطة بغداد مقابل 

 أرضي اهلرم ط
 سري  2261194 0933614992

 طاقة - هندسة ميكانيك محادة حممد  عبد السالم 5 292
    ساحة  -شارع النيل 

 بناء الصفاءلقلعة جي ا
 ميكانيكسري و 2675313    0932294473

 هندسة ميكانيك حسن عزمي عبد النور 6 293
  مجعية املهندسني 

 90بناء رقم  
 ميكانيكسري و 5221205 0933323177
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 مؤسسة مياه حلب هندسة ميكانيك حموك عصام  ثراء  7 294
0988703531 

0941407307 
 ميكانيكسري و 

 عامة  ثانوية عكش عبد الرزاق أمحد بسام 8 295
 األولاحلمدانية احلي 

 3ط 25حمضر 
 سري  5711813 0944728231

 عامة ثانوية دياربكريل جربائيل جوزيف 9 296
 رعاية الشباب -السليمانية 

 3شارع األب أنستاسي ط
 سري  4666999 0988115599

 عامة ثانوية عكش  أمحد حممد 10 297
جانب شركة  -الفرقان 

 1ط بناية شبارقاهلرم 
 سري  2637037 0944483005

 دكتوراه يف هندسة امليكانيك  شيخ الصنعةحممد هدى غسان  11 298
دوار الفندق  -املريديان 

 1بناء اجملد ط -العلوي 
 ميكانيكسري و  0944491586

 ثانوية عامة حممود حممد العلوش 12 299
      أمام  - سيف الدولة 

 مدرسة توفيق العليب 

0937557851 

0952745075 
 سري  

 ثانوية عامة هيثم حسني الشالش  13 300
احلي الثالث  –احلمدانية 

 1ط 25مساكن اإلدخار بناء 
 سري   0944239135

 هندسة ميكانيك الصباغ خالد وائل 14 301
 الشهداء  -اجلديدة حلب 

 14/6بناء س 
 ميكانيكسري و  0944303331
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 ميكانيكسري و 5112302 0933567888 606مشروع    –احلمدانية   ثانوية عامة الزكورحممد أديب أمحد الرفاعي  15 302

 حقوق حممد عبد اهلل اإلبراهيم  16 303
 اجلديدةحلب 

 جانب قسم الشرطة
 سري   0947061420

 شهادة حرفية بيضون مجيل   هبجت 17 304
رعاية الشباب  –السليمانية 

 3ط  -بناء جوزيف مبيض 
 سري 4642841 0944445181

 ثانوية عامة حممد فياض العلوش 18 305
سيف الدولة                    

 يبأمام مدرسة توفيق العل

0932763256 

0952745075 
 سري 

 هندسة ميكانيك  ياسر صربي عزيزي 19 306
مقابل الفرن     -الشيخ طه 

 ط أرضي -بناء ما شاء اهلل 

0933382828 

0949066077 
 ميكانيكسري و 

307 20 
ل آحممد مدحت  حممد صبحي

 غاآسليمان 
 هندسة ميكانيك

               ندلساأل حي

 2مقابل احلديقة ط
 ميكانيكسري و 2662975 0944662975

 هندسة ميكانيك كبة حممد رياض عبد الوهاب 21 308
 مفرق زينو  -سيف الدولة 

 2طبناء جمنو 
 ميكانيكسري و  0944889993

 هندسة ميكانيك بيطارسليم  جنيب  22 309

السريان اجلديدة شارع 

شعبو  ءنطاكي بنافتحي أ

 2ط

 ميكانيكسري و  0933343249
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عامةثانوية  بن وحيد مد احلسناحملحممد  23 310  
 احلمدانية احلي الثالث 

 1ط 31/4حمضر 
 ميكانيكسري و  0965352998

 هندسة ميكانيك زيتونحممد عبد احلكيم  24 311
مجعية حلب الزهراء 

 ط أرضي 197بناء  القدمية
 ميكانيكسري و  0933516506

 هندسة كهرباء دملخيعبد السالم حممود رائد  25 312
             جتميل الفرقان 

 2بناء دباغ ط
 سري 2686099 0944376575

 ابتدائية يونس حممد مالك رائف 26 313
 احلي الرابع -احلمدانية 

 1ط 74بناء 
 سري  0940115000

 هندسة ميكانيك حممود محزة رز 27 314
عظمية جانب جامع األ

 14 ء نان بنااجل
 ميكانيكسري و 5724432 0944404695

 هندسة ميكانيك الوهاب موصللي مجال عبد 28 315
مقابل املعهد  -طلعة أدونيس 

 اهلندسي بناء دملخي ودباس
 ميكانيكسري و 2262738 0933714029

 معهد متوسط هندسي حممد عامر عبد الوهاب موصللي  29 316
خلف سوق اإلنتاج             

 4بناء عبيدو حلي ط
 سري  0932786646

 وميكانيك سري  0944499890 حمطة بغداد  هندسة ميكانيك مهروسة حممد حممد زاهر  30 317

 هندسة ميكانيك فائز حممد النجار 31 318
الشارع  -سيف الدولة 

 أمام صيدلية عرفانالعريض 
 ميكانيكسري و   0944511976
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 معهد متوسط ميكانيك ضرار جودت بالل  32 319
شارع  -السريان اجلديدة 

 بناء الداخل  -الزهور 
 سري 2288781 0992222605

 سري  0944415176 احلي الثاين –احلمدانية  ثانوية عامة  عبد الرمحن حممد ناصر  33 320

 معهد صناعي  حريريحممد فائز عرفان  34 321
سيف الدولة شارع الدوحة 

 3احملبة ط ءبنا

0944015658 

0962427343 
 سري 

322 35 
عبد اللطيف عبد الرمحن فهد 

 حريري الرفاعي
 هندسة ميكانيك

                 اإلنتاجسوق 

 5بناء الزيات ط
 ميكانيكسري و  0955750740

 هندسة ميكانيك الزكورعلي أمحد عماد  36 323
          املوكامبو  -حلب 

 شارع الروضة
 ميكانيكسري و  0933470667

 هندسة كهرباء وإلكترون حممد احملمد   حسني 37 324
مقابل األمن  السريان القدمية

 اجلنائي مساكن اخلرباء
 سري 2340355 0944684606

 سري  0932556084 الرمحنجامع  -السبيل  هندسة مدنية حممد سعيد ناظم مؤذن 38 325

 هندسة ميكانيك  نادر عبداحلميد قمند  39 326
                 حي السبيل

 جانب نقابة احملامني 
 وميكانيك سري  0947276366
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 هندسة ميكانيك عكفليحنا بسام  40 327
     66شارع   -السليمانية

 2ط  -بناء مشاس 
 وميكانيك سري 4652545 0944332774

 هندسة ميكانيك أمحد ندمي رمضان  41 328
 خلف جامع الروضة 

 مدخل الدكتور عادل عجم 
 وميكانيك سري  0933618424

 عامة ثانوية حسيينندمي عدنان  42 329
الشرطة قسم  أمام -اجلميلية 

 ء مليس ط أرضي بنا
 سري  0932278430

 هندسة ميكانيك غياث صالح الدين مؤذن 43 330
 الرحباينشارع  -املوكامبو 

 بناء قوجة مدرسة الكندي أمام
 ميكانيكسري و   0948507679

  هندسة ميكانيك بريقدارحممد رشدي عبدالرمحن  44 331
طفائية احلمدانية دوار اإل

 3ط 1برجية
 ميكانيكسري و  0933209218

 هندسة ميكانيك ششمان  أمحد حممد مجيل 45 332
                 احلمدانية 

 توسع  606 مشروع 
 ميكانيكسري و  0933754492

 هندسة ميكانيك حازم حممد غزال  46 333
مشروع  -غريب الزهراء 

 4ط  19املهندسني بناء رقم 
 ميكانيكسري و 5272701 0944290329

 هندسة ميكانيك باسل جالل زهدي مالح  47 334
حي األندلس مجعية املعلمني 

 2بناء جالل مالح ط
 ميكانيكسري و 2664363 0988305314

 سري وميكانيك  0947509497 دوار النحاس -شارع النيل  هندسة ميكانيك ابراهيم دهوه األمني 48 335
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 حصــــر إرث  خـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 كنــــوان الـــعن هادة ـــــالش م الثالثيــــاالس الخاص

 رقم الهاتف
 يــأرض والــج المالحظات

 حقوق بن حممد عليهباء الدين احلمادة  1 336
رواد مجعية احلمدانية   

 1ط 26حمضر  السياحة
0933233386 

  

 حصر إرث

  0944251947 الفيض ثانوية عامة غادة عبد الغين مجرك 2 337
 حصر إرث

 حقوق إميان عقاد بنت عبد القادر 3 338
                 صالح الدين

 خلف القصر احلمداين
0932999437  

 حصر إرث

 ثانوية عامة حسام الفرج بابللي بن عمر 4 339

خلف جامع الرمحة أمام صيدلية 

ط  25باسم شبارق بناء رقم 

 حديقة

 حصر إرث 2287056 09444731167

 ثانوية عامة نضال غنوم بن عبد الستار  5 340
حلب الزبدية شارع 

 1املستوصف بناء الراعي ط
0955838371  

 حصر إرث

 ثانوية عامة نورا قاوجي بنت حممد هشام 6 341
              سليمان احلليب

 مقابل جامع القرآن
0933034417  

 حصر إرث
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 معهد جتاري مصريف علي حسني الشالش 7 342
رواد مجعية احلمدانية 

 4ط 21السياحة حمضر 
 حصر إرث  0933428330

 حقوق عبد اجلبار حممد مروان بركات 8 343
مقابل مشفى شارع النيل 

 4ي طلبابل ءالقلعة جي بنا
 حصر إرث  0953580783

 معهد متوسط هندسي  آمنة عدنان كعكة 9 344
األشرفية ثاين مفرق بعد املول 

             مفرق مكتبة السنافر

 4بناء ميني ط ثاين 

 حصر إرث 2337006 0955289547

 ثانوية عامة حسان محدو املوسى 10 345
 3000احلمدانية مشروع 

 1ط 30شقة بناء 
 حصر إرث  0944790697

 حقوق رمي عبد القادر حنيفة 11 346
الشهباء اجلديدة           

 خلف مشفى احلكمة
 حصر إرث  0955955569

 حصر إرث 2639810 0933979215 اخلالدية شارع الدوحة معهد جتاري حممد مصطفى حلو 12 347

 حقوق ال حسني حاج علي   عدنان 13 348
احلي األول            احلمدانية 

 2ط 62رقم 

0933480727 

0946474920 
 حصر إرث 

 حقوق هيا زينو بنت حممد مسري 14 349
قرب جامع  -حلب اجلديدة 

 شارع الفيالت -اإلميان 
 حصر إرث  0937363622
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 حصر إرث  0935502496 أرجل -تلضمان  حقوق يطحأمني املنسي ابن ك 15 350

 ثانوية عامة حرح بن عبد الكرميأمحد  16 351
اجلميلية جانب جامع 

 3الصديق ط 
 حصر إرث  0944299329

352 17 
األمري عيسى السمور بن عبد 

 اهلل
 حصر إرث  0937908926 جانب آمنة –سيف الدولة  ثانوية 

 ثانوية عامة حممد يوسف ابراهيم 18 353
 3000احلمدانية مشروع 

 1ط 102 ءشقة بنا
 حصر إرث  0933407781

 ثانوية عامة هبة إبراهيم بنت حممد 19 354
                    األكرمية

 املسبح األومليبشارع 
 حصر إرث  0967778901

 حقوق رميا عادل مجال 20 355
مجعية الزهراء جانب   

 13روضة مشس الغد بناء 

0988915354 

0962296007 
 حصر إرث 

 حقوق لبىن حممد سعيد صقال 21 356
ساحة امللح جانب القصر 

 العديل القدمي
 حصر إرث  0988844335

 حقوق عائشة حممد العبد اللطيف 22 357
ساحة امللح                  

 جانب حديقة جب القبة
0982872094  

 حصر إرث
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الشيخ طه جانب اجلامع  ثانوية عامة نسرين عبد الفتاح بطل 23 358

 مقابل احلديقة
 حصر إرث 4446633 0944507547

 ثانوية عامة احلزوريياسر هناء  24 359
مجعية  الزهراءمجعية 

 184بناء  القصر العديل
 حصر إرث  0959367808

 ثانوية عامة احلزوريياسر  شهد 25 360
مجعية  الزهراءمجعية 

 184بناء  القصر العديل
0959367808  

 حصر إرث

            صالح الدين     حقوق حممد حاج عسكر بن حسني 26 361

 نزلة فطائر العموري
0966742305  

 حصر إرث

 حصر إرث  0962910028 أمام جامع آدم  الصاخور حقوق جنار مصطفى عبد احلميد  27 362

 شارع جامع أبو بكر امليسر  حقوق حممد حسني علوش ابن حممود 28 363
0958713828 

0932180846   
 حصر إرث

 حقوق حممد حممد مجيل جوده 29 364
 طلعة اهلندسة 

 خلف القنصلية الروسية
 حصر إرث  0944934084

جتميل املشارقة جانب زيوت  ثانوية عامة مرفت عدنان كعكة 30 365

 شحرور بناء صبحان
0992703104  

 حصر إرث
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السريان القدمية          حقوق فادية حممد حنيف قليج 31 366

 جانب املطاحن
096682864  

 حصر إرث

 ثانوية عامة عبري أمحد الدندشي 32 367
 حصر إرث  0944054902 مفرق املختار -املشارقة 

شقة       3000احلمدانية  ثانوية عامة رىب حممد امساعيل صوان 33 368

 خلف فندق قاطرجي
 حصر إرث  0941326555

الكرة األرضية جانب مشفى  ثانوية عامة سعده حممد طاهر 34 369

 الوطن التخصصي
0955869485  

 حصر إرث

 ثانوية عامة احلزوري ياسر آية  35 370
   غرب الزهراء مجعية

 184بناء  القصر العديل
 حصر إرث  0955599300

 حلب كرم القاطرجي فنيةثانوية  اسعد عارف عارف 36 371
0944456240 

0991445909 
 حصر إرث 

 حصر إرث 5401862 0965370400 شارع املالعبصالح الدين  ثانوية عامة ليلى زكريا ابراهيم 37 372

 ثانوية عامة خالد عبد اهلل غجر 38 373
 حلب اجلديدة مشايل 

 خلف الربيد
 حصر إرث  0933530425

 جتارة واقتصاد حممد علي بن أمحد جوماين 39 374
  0944629337 سيف الدولة –حلب 

 حصر إرث
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 ثانوية عامة حممود ابراهيم احملمد  40 375
  0997585305 شقة 3000محدانية 

 حصر إرث

 ثانوية عامة آية صبحي شعيب 41 376
  0958763027 شقة 3000محدانية 

 حصر إرث

 ثانوية عامة حممد عبد القادرحنيفة  42 377
  0934556641 بستان الباشا  –حلب 

 حصر إرث

 0988876846 جربين شريعة عبد القادر حممد عبد احلميد  43 378
 

 إرثحصر 

 عيسى امساعيل  خللو 44 379
بستان القصر  شارع البسط  ثانوية عامة

 بناء مقابل أبو موسى
0955109818  

 حصر إرث

 ثانوية عامة والء حيىي حمو 45 380
  0938800296 الشيخ مقصود –حلب 

 حصر إرث

السريان القدمية                معهد جتاري نارين فؤاد أمحد 46 381

 األرمن شارع الكنيسة
 حصر إرث  0954661458

 ثانوية عامة باسل أمحد خطب 47 382
سيف الدولة                    

 4بناء جانب جامع آمنه ط
0958945560  

 حصر إرث

 إعدادية حسام مصطفى حزوري  48 383
سيف الدولة                    

 شارع اخلزان األرضي
 حصر إرث  0933485842
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 حصر إرث   احلي الرابع -احلمدانية  ثانوية عامة سليم بنت حمي الدينجهان شيخ  49 384

 حصر إرث  0997131139 الزبدية -حلب  ثانوية شرعية عبد الكرمي حممود حارس 50 385

 حصر إرث  0956138697 املالعب -صالح الدين  ثانوية عامة حممد شفيق مليس 51 386

 حصر إرث  0937272897 دوار الرواد –احلمدانية  ثانوية عامة غفران وليد زغنون  52 387

 حصر إرث  0952769263 بستان القصر ثانوية عامة فرح كمال عبيد 53 388

 ثانوية عامة روعة مطيع مكتيب  54 389
آخر شارع اسكندرون         

 دخلة مدرسة الفنون
 حصر إرث  0949041245

 حصر إرث  0935291615 سيف الدولة ثانوية عامة حممد صاحل عبد احلميد بكار 55 390

 إعدادية حممد حسني سالمة 56 391
صالح الدين شارع الباشا      

 4ط 15بناء رقم  
 حصر إرث  0944651220
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 أســــــــلحــة ومــــــرمــــــى نــــــاري وذخــــائــــر خـبـــرة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج
  حممد زكريا حممد خالد سباغ  1 392

األشرفية                       

 جانب املؤسسة االستهالكية
 أسلحة 2335928 0944210587

 
 
 

 حمـــايـــة مـلكيــــــة فكــــــريــــــة خـبـــرة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج
 هندسة ميكانيك عصام حممد عز الدين  نور الدين  1 393

بناء األوقاف      -اجلميلية 

 6أمام الربيد ط
 محاية ملكية فكرية  0944714400

 ميكانيكهندسة  نادر عبد احلميد قمند  2 394
حي السبيل جانب نقابة 

 احملامني
 محاية ملكية فكرية  0947276366
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 تجـــــاريــــــة خـبـــرة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج
 هندسة ميكانيك انعبد القادر عبد الرمحن مس 1 395

خلف شارع فيصل                  

 4بناء مسعان ط
 جتارية 2239922 0933642977

 معهد متوسط هندسي  د اجلواد حنالويبنضال ع 2 396
حلب اجلديدة حي الشهداء 

 جانب مسجد النوري
 جتارية  0944377303

 حقوق هيثم حممود عثمان 3 397
 األعظمية آخر نزلة ايكاردا

 2بناء الرمحن ط
 جتارية  0991868866
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 ســــياحيـــة خـبـــرة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج
 معهد فندقي سياحي حممد  صاحل شيخ القصابني  1 398

ة وطف خلف سوق اإلنتاج بناء

 4مدخل جامع الفتح اخللفي ط 
 سياحة  2281895 0955300057

 سياحة  0933333893 ل دالل العزيزية شارع جربائي أدب انكليزي  جورج أنطوان إدليب 2 399

 هندسة عمارة بيكي أنطوان إدليب 3 400
دالل  جربائيلالعزيزية شارع 

 بناء زغن
 سياحة  0940860356

 
 
 
 
 

 آثـــــارخـبـــرة 
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج
 إجازة يف اآلثار حممد نور أمحد ديب حباق 1 401

/ 4السريان اجلديدة بيلسان /

 2بناء عرب ط
 آثار  0994098350



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  55صفحة 

 

 

 جمــــركيــــــة خـبـــرة
الرقم 
 العام

الرقم 
 يــأرض والــج المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادة ــــالش االسم الثالثي الخاص

 (لغة فرنسية آداب ) حسن عبداحلميد بايرقدار 1 402
نب ادوار الصخرة ج -الفرقان 

 2كوكتيل األمسربناء نعال ط
 مجركية  0944374441

 متوسط كهرباء معهد حممد وفا حممود هيب 2 403
شارع اسكندرون  -اجلميلية 

 4بناء الفتح ط
 مجركية 2239026 0962904708

 جتارة واقتصاد ضل نصر الدين غزال اف 3 404
حلب اجلديدة  حي 

 6Aالشهداء بناء 
 مجركية 5217143 0933500096

 معهد جتاري جلياليت حممد ديب حممد ياسر 4 405
 السريان القدمية

 اجلمارك أمام
 مجركية  0944537156

 مجركية    علوم  مصطفى وزان إدليب بن حممد 5 406

 ثانوية عامة عزام عبد الرزاق جوهر 6 407
شارع الضالع  - امللعب البلدي

 جانب جامع أمحد بن حنبل
 مجركية 2253509 0944440130
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  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار صدرت ألداء اليمين  2021 ول عــام جدا

 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  56صفحة 

 

 لغــــة اإلشــــــــارة ) صـــم وبكـــم  (  خـبـــرة
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج

408 1 
 أمحد حكمت    حممد رضوان

 اــب باشــرج
 ابتدائية

حلب اجلديدة جنويب أمام مدرسة 

الفنون احلادية عشر جانب ماركت 

 1طاألمني بناء الغيث 

0949277968 

0933557089 
 إشارة صم وبكم  

 معهد متوسط فنون نورا حممد أديب اخلطيب 2 409
ملحق احلي الثاين  -احلمدانية 

 1ط 26بناء 
 إشارة صم وبكم 5710902 0967219749
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  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار صدرت ألداء اليمين  2021 ول عــام جدا

 2021ام ـــلع حلـــــــــــب أسـمـاء الخبــراء في عدليــة                    

 57من  57صفحة 

 

 منجــــور وأثــــاث خشــــبـي   خـبـــرة
 

الرقم 
 العام

الرقم 
 المالحظات رقم الهاتف عنوان السكن هادةــــالش يــــم الثالثــــاالس الخاص

 يــأرض والــج
  5713725 0955140114 طريق الشام خلف جامع الرباء ثانوية عامة عبد القادر حممد علي ناعورة 1 410
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