
  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  1الصفحة 
 

 

 خـبـرة طبية
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 جراحة عامة 2323482 0944310378 الصالة الرياضية -احملطة طب بشري وسيم حممد طويل 1 1

 طب بشري مؤمتن حممد رقماين 2 2
 جراحة عظمية 2234434 0945408811 ضاحية الباسل –طرطوس 

 طب بشري ماال حممد عبد الرمحن 3 3
 طب عام 2212874 0944692645 مجعية الصحة –طرطوس 

 ب شرعيط  0933748932 زاهد -طرطوس  طب بشري فهيم هاشم حممود 4 4

 طوارئ 5536660 0932941275 عامودي - صافيتا طب بشري شعبان سليمان أمحد 5 5

 عظمية 2235626 0933225626 النقيب -طرطوس  طب بشري حممود علي ونوس 6 6



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  2الصفحة 
 

 بولية وتناسليةجراحة   0933516347 بيت الشيخ يونس –طرطوس  طب بشري مازن كمال عبد الكرمي 7 7

 0933649535 امللعب البلدي –طرطوس  بشريطب  معن جرجس طنوس 8 8
2217485 

2210096 
 جراحة فم وفكني

 عام 5225432 0932298066 خربة املعزة -طرطوس  طب بشري علي أمحدغسان  9 9

 جراحة عظمية 351557 0955368360 شارع الكرامة –طرطوس  طب بشري صاحل ديب علي 10 10

 طب شرعي  0955473736 لياسامار -طرطوس  طب بشري علي سيف الدين بالل 11 11

 طب بشري حسن عليغياث  12 12
 طب شرعي  0932811568 حيدر -كفرون 

 داخلية 2313511 0944233811 البلوطية -طرطوس  طب بشري ثائر مهنا ونوس 13 13

 طب بشري وهيب حامد ابراهيم 14 14
 عصبية  -داخلية 5524524 0932409640 صافيتا الشرقية



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  3الصفحة 
 

 قلبية -داخلية  2214280 0933875711 احملطة -طرطوس  طب بشري حسني أمحددم آ 15 15

 طب بشري شعيب حممد عيسى 16 16
 طب عام 4747750 0955580781 الصوراين -طرطوس 

 طب بشري مسري حممد حسن 17 17
 بسدقني -طرطوس 

0944792631 

0994596261 
 جراحة عامة 

 أذنية  0988937070 السودا -طرطوس  طب بشري أديبة منصور طحومي 18 18

 داخلية  0988100396 شباط -طرطوس  طب بشري معتز سلمان غنوم 19 19

 جراحة عامة  0933395528 عامودي -طرطوس  طب بشري كمال علي حسني 20 20

 داخلية 2327337 0944329882 املشروع السادس –احملطة  طب بشري حممد أمحدياسر  21 21

 طب بشري أمحد حممود ابراهيم 22 22
 صحة عامة  0933867247 الرابية -طرطوس 

 طب بشري أمحد حممود عباس 23 23
 طب شرعي 2213073 0933458213 ضاحية الباسل –طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  4الصفحة 
 

 0933420767 حي احملطة -طرطوس  طب بشري ملحم أسعدمهنا  24 24
2317715 
2325264 

 طب شرعي

 طب بشري إميان سليم مراد 25 25
   0944291654 محصية -حمطة 

 عظمية   0933559055 القصور -طرطوس  طب بشري يوسف حممد هيثم 26 26

 طب بشري حسني حممود علي  27 27
 جراحة عامة 2326377 0944329377 احملطة -طرطوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  5الصفحة 
 

 خـبـرة معلومــــاتيـــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 الهــــاتــــفرقـــم 
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 سبة -صافيتا   سراب عيسى معروف 1 28
0937734391 

0947836611 
 معلوماتية 

 معلوماتية 6562415 0988817001 سريغس -الدريكيش   وسيم عبد اجمليد بدران 2 29

 الغمقة الشرقية   عبري مالك بالل  3 30
0991136032 
 معلوماتية 2558042 0951622961

 معلوماتية 2551073 0955648215 حي الغدير –احلمرات  هندسة معلوماتية هديل فايز الشيخ 4 31

 معلوماتية  0999870405 مرسحني  –طرطوس  هندسة معلوماتية حسني حممد وسوف 5 32

           



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  6الصفحة 
 

  

 هندســــة مدنيــةخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة الثالثــــي االســـــم الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 هندسة مدنية 2216015 0933539479 ضاحية الباسل -طرطوس  هندسة مدنية فرج اهلل هزمي كابر 1 33

 هندسة مدنية عمران يوسف محدوش 2 34
 هندسة مدنية 7727255 0933860782 حي القصور –بانياس 

 هندسة مدنية هاين ياسني سالمي 3 35
 هندسة مدنية 4737564 0935593950 األندروسة -الشيخ بدر 

 هندسة مدنية علي ندمي منصور 4 36
 هندسة مدنية  0932280605 جديته -طرطوس 

 هندسة مدنية  0937359550 خراب اسالم -طرطوس  هندسة مدنية عهد علي مهنا 5 37

 هندسة مدنية  0994214481 خراب اسالم -طرطوس  هندسة مدنية حسن عبد اللطيف حسن 6 38



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  7الصفحة 
 

 هندسة مدنية مضر علي حرفوش 7 39
 هندسة مدنية 2581135 0935068214 الكورنيش الشرقي -طرطوس

 عامودي -صافيتا  هندسة مدنية علي شعبان سليمان 8 40
0955237243 
 هندسة مدنية 5522478 0938922013

 هندسة مدنية عمار علي خضور 9 41
 هندسة مدنية 2554325 0999523913 حصني البحر -طرطوس 

 هندسة مدنية  0933845003 الغربية -صافيتا  هندسة مدنية حممد حبيب حسن 10 42

 هندسة مدنية  0933886530 جديته -طرطوس  هندسة مدنية عبد الرمحن حسن زغيب 11 43

 هندسة مدنية 363110 0932209797 ضاحية األسد -طرطو  هندسة مدنية  نائل بدر خضر 12 44

 هندسة مدنية  0933413224 الربانية -طرطوس  هندسة مدنية بسام علي العموري 13 45

 0933225698 مقابل القصر العديل هندسة مدنية يوسف أمحد سليمان 14 46
2315327 
2225698 

 تقييم عقاري

 هندسة مدنية فادي حممد عيسى 15 47
 هندسة مدنية  0935277536 الشيخ بدر –طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  8الصفحة 
 

 هندسة مدنية علي مصطفى بلقيس 16 48
 هندسة مدنية 2752514 0988576730 جديته -طرطوس 

 هندسة مدنية  علي حممد موسى 17 49
 هندسة مدنية  5533519 0992007379 بيت عمران زينة –صافيتا 

 هندسة مدنية  0933490936 الربانية -طرطوس  هندسة مدنية حممد بسام حتسني هيكل 18 50

 هندسة مدنية  0933271937 طةبشب -طرطوس  هندسة مدنية نبيلة كرمي علي 19 51

 هندسة مدنية  0955998854 جديته -طرطوس  هندسة مدنية سهيلة حممود زغيب 20 52

 هندسة مدنية  2521660 0955740435 بيت عليان -طرطوس  هندسة مدنية نسيم أمحد علي 21 53

 هندسة مدنية 2218285 0933409437 قرب مشفى الطب احلديث هندسة مدنية عبد الكرمي حممود فهد 22 54

 حي الطليعة –طرطوس  هندسة مدنية لينا عبود عطية 23 55
0932746570 
 وانشائية هندسة مدنية 2560777 0943317927

 مدنية هندسة دالل أمحد حممود 24 56
 هندسة مدنية 2310753 0964509638 خلف مؤسسة املياه –طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  9الصفحة 
 

 هندسة مدنية  زهري صاحل خملوف  25 57
 هندسة مدنية   0932859565 الغمقة الغربية –طرطوس 

 هندسة مدنية فراس ناجح يونس 26 58
  0955140532 حمطة -طرطوس 

 هندسة مدنية

 هندسة مدنية  ياسر عبد اهلل احملمد 27 59
 هندسة مدنية  2221571 0931811452 بويضة -طرطوس 

 هندسة مدنية خلود حممد شوباصي 28 60
 هندسة مدنية 6566180 0962401968 الدريكيش -طرطوس 

 هندسة مدنية   0932326567 الكورنيش اجلنويب –صافيتا  هندسة مدنية توفيق حممد أمحد 29 61

 هندسة مدنية مدين حمي الدين حسني 30 62
  0991955341 1احملطة  –طرطوس 

 هندسة مدنية

  تقييم عقاري 7710970 0933300925 حي القصور - بانياس هندسة مدنية أكثم خضر عباس 31 63

 هندسة مدنية  0933968621 دوير رسالن –طرطوس  هندسة مدنية  أسعدمسري غامن  32 64

 هندسة مدنية  مسري حممد ديوب 33 65
 هندسة مدنية  4621846 0988115288 ضاحية اجملد –طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  10الصفحة 
 

 0932279559 القدموس -طرطوس  هندسة مدنية فيصل سعيد عبود 34 66
7556155 
7556975 

 هندسة مدنية

 هندسة مدنية رائد جرجس بشاره 35 67
 هندسة مدنية   0944415304 الروضة -طرطوس 

 هندسة مدنية 7727306 0936312369 طريو -طرطوس  هندسة مدنية  شادي حممد العاتكي 36 68

 هندسة مدنية رامي حيدر عيسى 37 69
  تقييم عقاري  0933420206 امللعب البلدي –طرطوس 

 هندسة مدنية  حماسن صاحل أمحد 38 70
 هندسة مدنية  0994066289 تيشور -طرطوس 

 هندسة مدنية  7648034 0993148821 العنازة -طرطوس  هندسة مدنية ميس فرحان غامن 39 71

 هندسة مدنية  عبد اهلل توفيق سليمان 40 72
 هندسة مدنية  0993693106 صافيتا -طرطوس 

 هندسة مدنية حسن يونس قاسم 41 73
 هندسة مدنية  2559280 0932706301 الغمقة الغربية –طرطوس 

 هندسة مدنية 2224413 0999164290 املشروع السادس -طرطوس  هندسة مدنية أمنار حسني اجلندي 42 74
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  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار صدرت ألداء اليمين  2021 ول عــام جدا
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 64من  11الصفحة 
 

 هندسة مدنية  2329935 0933661261 الربانية -طرطوس  هندسة مدنية مضر حممد السيد 43 75

 هندسة مدنية  0944836824 الدريكيش -طرطوس  هندسة مدنية الرة فؤاد دبرها 44 76

 هندسة مدنية  ربيع سليم حممد  45 77
 هندسة مدنية   0933770346 بريصني -طرطوس 

 هندسة مدنية  0932366202 حي الغدير هندسة مدنية ذو الفقار دياب عيسى 46 78

 هندسة مدنية كمال ديب غنوم 47 79
       صافيتا  -طرطوس 

 السرايا الكورنيش اجلنويب
 هندسة مدنية   0933366272

 تقييم عقاري  0944254622 حي القصور -بانياس  هندسة مدنية منري علي بيضون 48 80

 هندسة مدنية  561844 0933064753 الدريكيش -طرطوس  هندسة مدنية معال ربيع حممود 49 81

 هندسة مدنية  0955451724 الدريكيش  -طرطوس  هندسة مدنية صالح حممود عباس 50 82

 هندسة مدنية  7475694 0944571162 بلوزةحي  –طرطوس  هندسة مدنية نورس ابرهيم عيسى 51 83
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 مكتب الخبــرات القضـائيـة
  2021/ 8/  9 تاريخ /ل(2756 ) بالقرار صدرت ألداء اليمين  2021 ول عــام جدا

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  12الصفحة 
 

 هندسة مدنية حسن حممدأصف  52 84
  0932910549 صافيتا -طرطوس 

 هندسة مدنية

 تقييم عقاري  0933541367 عني الزبدة –طرطوس  هندسة مدنية شاهنينقوال اسكندر  53 85

 تقييم عقاري 2562104 0988399114 ضهر مطر  -طرطوس  هندسة مدنية أكرم حممد يوسف 54 86

 هندسة مدنية 2233821 0932948574 ضاحية اجملد –طرطوس  هندسة مدنية صاحل حسن ضوا 55 87

 تقييم عقاري  0933420691 خراب -طرطوس  هندسة مدنية ميساء ابراهيم  تفاحة 56 88

 هندسة مدنية حسن فهد ابراهيم  57 89
 هندسة مدنية  0955327468 الزرقات -طرطوس 

 هندسة مدنية 2225698 0999101738 مقابل القصر العديل هندسة مدنية أمحد يوسف سليمان 58 90

 تقييم عقاري 2315059 0933438545 الربانية -طرطوس  هندسة مدنية نبهان حممد نبهان 59 91



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  13الصفحة 
 

 تقييم عقاري 4730689 0944674699 األندروسة - الشيخ بدر هندسة مدنية أمين علي وسوف 60 92

 0944992528 الشيخ بدر -طرطوس  مدنيةهندسة  عدنان ابراهيم حممد 61 93
4731833 
4730809 

 تقييم عقاري

 الربانية -طرطوس  هندسة مدنية حسان يونس يونس 62 94
0967925513 
 هندسة مدنية  0993229158

 تقييم عقاري 5528915 0955682732 عني حفاض –طرطوس  هندسة مدنية رشيد علي سليمان 63 95

 تقييم عقاري 2210380 0944388360 بشرائيل -صافيتا  هندسة مدنية  علي  كامل عيسى 64 96

 هندسة مدنية  0944759962 الصفلية -الشيخ بدر  هندسة مدنية ابراهيم سليمان عمران 65 97

 تقييم عقاري 5526997 0955131771 ضهر عامودي – صافيتا هندسة مدنية  ندمي علي عباس 66 98

 تقييم عقاري 2214076 0944214076 خراب -طرطوس  هندسة مدنية عدنان حسني عمار 67 99

 هندسة مدنية 7718116 0937722001 بارمايا -بانياس  هندسة مدنية  يونس علي نيوف 68 100



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  14الصفحة 
 

 هندسة مدنية بسام ذكي تفاحة 69 101
 هندسة مدنية 2216934 0933433597 الرمل  –طرطوس 

 هندسة مدنية  0944785026 الرمل -طرطوس  هندسة مدنية  حسن علي حسن 70 102

 هندسة مدنية  0994328759 عنازةال -طرطوس  هندسة مدنية عيد علي منصور 71 103

 هندسة مدنية 7726246 0944503750 حي القصور -بانياس  هندسة مدنية رواد عدنان عبيدان 72 104

 هندسة مدنية  0999241829 وادي الشاطر –طرطوس  هندسة مدنية حنان سامي شيخ يوسف 73 105

 شارع الثورة كليوباترا -طرطوس  هندسة مدنية حممد حممد يوسف 74 106
0933361119 
 هندسة مدنية 2561770 0936081487

 هندسة مدنية أوس حسن حسن 75 107
 هندسة مدنية 736412  الشيخ بدر –طرطوس 

 زياد كامل عثمان  76 108
 هندسة مدنية

  0993514000 الرادار - طرطوس
 طبوغرافيا

 هندسة مدنية نسرين حمفوض حبيب 77 109
  0930991927 الرمل -طرطوس 

 هندسة مدنية



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  15الصفحة 
 

 الشيخ بدر القمصية –طرطوس  هندسة مدنية علي أمحدممدوح  78 110
0955026501 
 هندسة مدنية  0947488091

 هندسة مدنية  0933246017 احلمرات -طرطوس  هندسة مدنية سدير حممد عبد اهلل 79 111

 تقييم عقاري 7719013 0933738480 القصور -بانياس  هندسة مدنية أمحد سليمان أمني 80 112

 هندسة مدنية 2315183 0932211231 احلمرات -طرطوس  هندسة مدنية الياس عيسى معماري 81 113

 هندسة مدنية ابراهيم عباس ليلى 82 114
 هندسة مدنية  0988452988 العنازة -طرطوس 

 تقييم عقاري 7718210 0932581115 حي القصور -بانياس  هندسة مدنية حسني كامل عروس 83 115

 احملطة - طرطوس هندسة مدنية مرمي حممد علي 84 116
0933902582 
 هندسة مدنية  0943223332

 هندسة مدنية توفيق أمحد سليمان 85 117
 هندسة مدنية  0944473702 الرمل الغريب  –طرطوس 

 هندسة مدنية موسى علي خضور 86 118
 هندسة مدنية 2329408 0992685486 حكر خميرب –طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  16الصفحة 
 

 هندسة مدنية  0993452866 مجعية املصاريف -احملطة  هندسة مدنية ياسر حممد حسني 87 119

 هندسة مدنية دمية عدنان حممد 88 120
 هندسة مدنية 4736412 0990412470 الشيخ بدر  -طرطوس 

 هندسة مدنية صفاء سليم شاهني 89 121
 هندسة مدنية  0957900108 ضهر املنت -الشيخ بدر 

 هندسة مدنية 4736731 0937666826 عني البستان –الشيخ بدر  هندسة مدنية بامسة حسن امساعيل 90 122

 هندسة مدنية  0988277169 بيت مخيس –الدريكيش  هندسة مدنية خليل عبد اهلل صاحل 91 123

 تقييم عقاري 2563432 0933782413  شارع الثورة -طرطوس  هندسة مدنية  ماجد حممد حسن 92 124

 هندسة مدنية 5534560 0933307379 صافيتا  -طرطوس  هندسة مدنية نزار ابراهيم نادر 93 125

 الرابية -طرطوس  هندسة مدنية ذيان ابراهيم طربوش 94 126
0991409512 
 هندسة مدنية  0944723381

 هندسة مدنية  0955418716 2احملطة  –طرطوس  هندسة مدنية وكيله حممد صاحل 95 127



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  17الصفحة 
 

 هندسة مدنية  0932709564 الربانية -طرطوس  هندسة مدنية غدير حسن شعبان 96 128

 هندسة مدنية  0944602176 البحر حصني -طرطوس  هندسة مدنية حممد رزق اهلل صفية 97 129

 تقييم عقاري 2551323 0988492419 الغدير -طرطوس  هندسة مدنية نصر حممد السيد 98 130

 هندسة مدنية 2580370 0966997419 اجلمعية السكنية –طرطوس  هندسة مدنية مزيد خليل حسن 99 131

 هندسة مدنية رفعت عثمان مصطفى 100 132
جانب مصرف التسليف  –بانياس 

 الشعيب + القدموس خلف املنطقة
 تقييم عقاري 7445240 0967743290

 هندسة مدنية 2219711 0933343109 التموينفرن  –طرطوس  هندسة مدنية نبيل زاهر علي 101 133

 لزرقةاعني  –طرطوس  هندسة مدنية عيسى سليمان امساعيل 102 134
0996261047 
 عقاريتقييم   0955728632

 هندسة مدنية  0944443138 رأس اخلشوفة –طرطوس  هندسة مدنية يوسف حسن حممد 103 135



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  18الصفحة 
 

 هندسة مدنية 6663126 0988023402 بويضه مسلم – الدريكيش هندسة مدنية  حممد سلمان يوسف 104 136

 هندسة مدنية  0944245951 النقيب -طرطوس  هندسة مدنية أمحد حسن ديوب 105 137

 هندسة مدنية 2312557 0944559929 خراب -طرطوس  هندسة مدنية رمي توفيق عبد احلميد 106 138

 هندسة مدنية ربيع سهيل أمحد 107 139
    اللحودية  –طرطوس 

 مشال الصيدلية العمالية
 هندسة مدنية 211000 0944580668

 هندسة مدنية  0944951614 بعزرائيل - الشيخ بدر هندسة مدنية  مسرية عبد اهلل غامن 108 140

 هندسة مدنية  0932382825 القصور - بانياس هندسة مدنية رائدة ابراهيم جنمو 109 141

 هندسة مدنية 2568462 0992154901 اهلنكار -طرطوس  هندسة مدنية حممد أمحد الكردي 110 142

 تقييم عقاري  0944579178 ضهر عامودي –طرطوس  هندسة مدنية  علي سلمان سليمان 111 143



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  19الصفحة 
 

 هندسة مدنية ميالد حممود علي 112 144
 هندسة مدنية  0992255472 مرسحني -طرطوس 

 هندسة مدنية  0994512500 بيت الشلوف –صافيتا  هندسة مدنية عليعلي مرشد  113 145

 هندسة مدنية نسرين بدر علي 114 146
 هندسة مدنية  0932808185 مرشته -طرطوس 

 هندسة مدنية 4733326 0944633952 أبو منقار - الشيخ بدر هندسة مدنية وائل عبد الكرمي سليمان 115 147

 هندسة مدنية 4618235 0994547551 حبنني -طرطوس  هندسة مدنية نوار علي سالمة 116 148

 هندسة مدنية 2229945 0988475767 املشروع السادس –طرطوس  هندسة مدنية علي متني سلمان  117 149

 هندسة مدنية ابراهيم كامل قاسم 118 150
 هندسة مدنية 7719709 0937164250 بانياس -طرطوس 

 هندسة مدنية 2559570 0933432049 خراب -طرطوس  هندسة مدنية عدنان مجيل الضابط 119 151

 هندسة مدنية غامنجمد يوسف  120 152
 هندسة مدنية 6560576 0994627919 جانب معمل املياه –الدريكيش 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  20الصفحة 
 

 هندسة مدنية 2558763 0933732519 طرطوس الربانية هندسة مدنية  هيثم امساعيل محادة 121 153

 هندسة مدنية سهيل حسن خطيب 122 154
 هندسة مدنية 4651233 0932725999 برمانة املشايخ

 هندسة مدنية عبد احلميد كامل سلمان 123 155
 هندسة مدنية  0988522991 مجعية املصارف –طرطوس 

 هندسة مدنية 2316534 0932467447 السودا -طرطوس  هندسة مدنية  موسى يوسف محود 124 156

 هندسة مدنية 2324302 0933599201 ضاحية اجملد –احملطة  هندسة مدنية هيثم رجب عيسى 125 157

 هندسة مدنية  0933185958 ضهر مطر –طرطوس  هندسة مدنية عدنان حممد يوسف 126 158

 هندسة مدنية  0938595706 القلعة -صافيتا  هندسة مدنية هنلة عدنان محدان 127 159

 هندسة مدنية 4747420 0996705061 قلع املسك – الشيخ بدر هندسة مدنية منذر حممد خضور 128 160

 هندسة مدنية 2562552 0933475900 خراب -طرطوس  هندسة مدنية هاشم حمسن علوش 129 161



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  21الصفحة 
 

 هندسة مدنية 2559061 0932329252 حي الغدير –طرطوس  هندسة مدنية حممد يونس غامن 130 162

 هندسة مدنية 2557555 0933048577 الكنائس  –صافيتا  هندسة مدنية مشرية حسن علي 131 163

 هندسة مدنية حافظ حبيب أمحد 132 164
 تقييم عقاري 2637049 0932637580 الشيخ سعد –طرطوس 

 هندسة مدنية 7717857 0944711857 مورد -بانياس  هندسة مدنية عماد الدين سليمان ربيع 133 165

 هندسة مدنية  0991755884 حي القبيات -بانياس  هندسة مدنية علي ياسر عثمان 134 166

 حمطة الصالة الرياضية هندسة مدنية فهمي يوسف أبو دياب 135 167
0944065427 
 هندسة مدنية  0992616368

 هندسة مدنية  0944902786 بسماقة -طرطوس  هندسة مدنية  حممود سلمان زغيب 136 168

 تقييم عقاري  0988729201 حارة هرجني -طرطوس  هندسة مدنية وسام حممد أمحد 137 169

 هندسة مدنية 5531445 0944544324 الشرقية صافيتا هندسة مدنية  مدحت هاشم حممد 138 170



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  22الصفحة 
 

 هندسة مدنية 22321328 0933129056 برمانة املشايخ هندسة مدنية وعد ابراهيم اخلطيب 139 171

 هندسة مدنية 5303006 0988740494 بويضة السويقات –صافيتا  هندسة مدنية أسامة شعبان خضور  140 172

 تقييم عقاري 2569525 0988521035 الغدير -طرطوس  هندسة مدنية شفيق حممود علي 141 173

 هندسة مدنية  0955404337 القدموس -طرطوس  هندسة مدنية سلمان يوسف يونس 142 174

 هندسة مدنية  0933115301 بويضة السويقات –صافيتا  هندسة مدنية حممد علي قاسم 143 175

 هندسة مدنية 2231744 0933505297 مجعية املصارف –طرطوس  هندسة مدنية ياسر حسن ديب 144 176

 هندسة مدنية  0934959790 امللعب البلدي –طرطوس  هندسة مدنية حممد نرباس علي مهمدان 145 177

 هندسة مدنية  0946762742 الغمقة -طرطوس  هندسة مدنية مرمي يوسف علي 146 178

 هندسة مدنية 2231744 0933505297 مجعية املصارف –طرطوس  هندسة مدنية ياسر حسن ديب 147 179

 هندسة مدنية  0944395517 الدردارة -برمانة املشايخ  هندسة مدنية نزار حممود اجلابري 148 180



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  23الصفحة 
 

 هندسة مدنية  0992736159 الرمل -طرطوس  هندسة مدنية مهى ياسر ريشة 149 181

 تقييم عقاري 2637770 0944889702  هندسة مدنية حممود محدان موسى 150 182

 هندسة مدنية 5530999 0988789555 عامودي -صافيتا  هندسة مدنية بتول غازي شعبان 151 183

 هندسة مدنية 7714962 0944997228 القصور -بانياس  هندسة مدنية علي أسعد خضور 152 184

 تقيم عقاري  0988066588 خربة تقال –طرطوس  هندسة مدنية غسان حممد حممد 153 185

 هندسة مدنية 5337306 0936215338 اجلروية -طرطوس  هندسة مدنية قيس مسري شعبان 154 186

 هندسة مدنية  0944820823 املنية -طرطوس  هندسة مدنية عزيز علي حبيب 155 187

 0933945734 الدريكيش -طرطوس  هندسة مدنية غسان يوسف شدود 156 188
6564244 
6563841 

 هندسة مدنية

 تقييم عقاري  0966201395 العالقية -طرطوس  هندسة مدنية عسليةبديع سعد اهلل  157 189

 + مساحة هندسة مدنية  0956278158 القصور - بانياس هندسة مدنية عادل جابر امساعيل 158 190

 تقييم عقاري  0933580519 بويضة السويقات –طرطوس  هندسة مدنية  عزيز علي ابراهيم 159 191



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  24الصفحة 
 

 يف ابراهيم ابراهيمطعبد الل 160 192
 هندسة مدنية

 + مساحة هندسة مدنية  0933496229 الربانية -طرطوس 

 + مساحة هندسة مدنية  0932313105 الغمقة الشرقية –طرطوس  هندسة مدنية علي حممود رقماين 161 193

 تقييم عقاري + مساحة 5337099 0966647809 صافيتا  -طرطوس  هندسة مدنية  حسان عبد اللطيف شعبان 162 194

 + مساحة هندسة مدنية  0944491288 الصفصافة -طرطوس  هندسة مدنية نزار علي اخلدام 163 195

 + مساحة هندسة مدنية 2565653 0955770141 الغمقة الغربية –طرطوس  هندسة مدنية يوسف حبيب يوسف 164 196

 حي الطليعة-طرطوس  هندسة مدنية  بالل أمحدعمار  165 197
0944720590 
0994302933  

 + مساحة هندسة مدنية

 + مساحة هندسة مدنية  0944873193 الشيخ سعد –طرطوس  هندسة مدنية ناصر علي الغريب 166 198

 + مساحة هندسة مدنية  0944287993 مزرعة محيصية –الشيخ بدر  هندسة مدنية غسان كامل سليمان 167 199

 بيت الهيا –الشيخ سعد  هندسة مدنية الدين يوسفسرار عز  168 200
0982442199 
0955110275 2752275 

 تقييم عقاري + مساحة

 + مساحة طبوغرافيا 5533060 0944793675 بيت الشيخ يونس هندسة مدنية حممد أمحد علي 169 201

      



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  25الصفحة 
 

  

 خـبـرة  كـهــــربائيــــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة الثالثــــياالســـــم  الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 أرضــي جــوال  المالحظـــات

 كهربائية  0944098296 حي اهلنكار -طرطوس  هندسة كهرباء هدى رمسي رقية 1 202

 كهربائية 2321558 0988274624 املشروع السادس -طرطوس  هندسة كهرباء كنان علي سلمان 2 203

 كهربائية  0999819870 بيت القلع –الشيخ بدر  هندسة كهرباء صاحل حممد مهنا 3 204

 كهربائية  0932624477 حي الطليعة –طرطوس  هندسة كهرباء حسام علي علي 4 205

 كهربائية 7715358 0999821228 روالقص -بانياس  هندسة كهرباء أجمد عبد احلكيم خدام 5 206

 كهربائية 2226475 0932412224 حي الربانية -طرطوس  هندسة كهرباء علي الشيخ سهيل 6 207



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  26الصفحة 
 

 0988083121 الربانية -طرطوس  هندسة كهرباء موفق شفيق احملمد 7 208
2313138 
2553132 

 كهربائية

 كهربائية  0955599442 حي الغدير -طرطوس  هندسة كهرباء توفيق حبيب عيسى 8 209

 هندسة كهرباء أمحدمنهل خضور  9 210
 كهربائية 5304019 0999715368 بويضة السويقات –طرطوس 

 هندسة كهرباء حممد يونس خضور 10 211
 كهربائية 2309132 0955217098 بويضة السويقات –طرطوس 

 كهربائية  0933321960 حيمور -طرطوس  هندسة كهرباء حسن حممد الربغل 11 212

 هندسة كهرباء عبد احلميد يونس عباس 12 213
 كهربائية 220511 0944524583 الرابية -طرطوس 

 كهربائية  0955810734 بعمرة -طرطوس  هندسة كهرباء حممود ديب أمحد 13 214

 هندسة كهرباء لبيب سليمان حمفوض  14 215
 كهربائية  0933541319 الصالة الرياضية –طرطوس 

 هندسة كهرباء مضر علي سليمان 15 216
 كهربائية  0932626953 فتاح نصار –طرطوس 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  27الصفحة 
 

 خـبـرة هندســـــة معمــاريــــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــــوال

 معمارية 6561254 0944985182 احلي الشرقي –دريكيش  عمارة هندسة يعرب حبيب وقاف 1 217

 معمارية 6360683 0999856194 مرحبني - الدريكيش هندسة عمارة وفاء حامد حممد 2 218

 معمارية  0933803112 الرمل -طرطوس  هندسة عمارة مجال حممد ديوب 3 219

 معمارية  0991411522 املشروع السادس –طرطوس  عمارة هندسة تانيا أمحد ابراهيم 4 220

 هندسة عمارة علي حسن حسني 5 221
 معمارية 5525660 0932989624 مفرق مرج دياب –صافيتا 

 هندسة عمارة منذر صاحل عبدو 6 222
 معمارية 6560217 0944561217 املقلع -الدريكيش 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  28الصفحة 
 

 معمارية  0933434916 خراب -طرطوس  هندسة عمارة حممد دياب عيسى 7 223

 معمارية  0988772809 الزكية -دريكيش  هندسة عمارة عليعلي علي 8 224

 معمارية 5533165 0944733346 صافيتا قرب الرابطة الفالحية عمارة هندسة أمسهان حمسن سلمان 9 225

 القصور -بانياس  هندسة عمارة فداء حممد حممود 10 226
0949067108 
 معمارية 7767261 0931439349

 هندسة عمارة حممد معالطارق  11 227
 معمارية  0944530890 الرمل -طرطوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  29الصفحة 
 

 وتصــويــر جــوي وطبــوغــرافيـــا خـبـرة مســـــاحــــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــــوال
 مساحة 7114508 0944836378 جب األملسحكر  – صافيتا معهد مفيد علي معال 1 228

 مساحة  0944618170 ميعار شاكر –طرطوس  معهد ممتاز سلمان كناج 2 229

 مساحة وطبوغرافيا  0946601664 الروضة -طرطوس  معهد غسان ارميا بشارة 3 230

 مساحة 2552173 0966285460 شرقية -طرطوس  معهد حممود أمحد حمفوض 4 231

 مساحة  0933437563 وادي الشاطر –طرطوس  معهد أمحد حممود درغام 5 232

 مساحة  0933679371 العنابية -طرطوس  معهد كامل حممود حيدر 6 233

 مساحة 5521480 0949251239 بعمره - صافيتا معهد إبراهيم مصطفى مصطفى 7 234



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  30الصفحة 
 

 مساحة  0933737919 احملطة -طرطوس  معهد طبيخحممد سعيد أبو  8 235

 0938774466 العنازة -طرطوس  معهد أمحد مرشد حبيب 9 236
7640064 
7644644 

 مساحة

 مساحة  0966448052 بسورم -طرطوس  معهد بسام حممد سليمان 10 237

 وطبوغرافيامساحة  7720267 0944571032 بانياس -طرطوس  معهد يقظان بولس جرمانس 11 238

 مساحة 4650864 0933389437 برمانة املشايخ -الشيخ بدر  معهد منري حممد ابراهيم 12 239

 زمرين -طرطوس  معهد حممد أمحد عابده 13 240
0932925361 
 مساحة  0962963448

 مساحة 2552003 0933578212 ضاحية اجملد –طرطوس  معهد حسان حممد نعمان 14 241

 مساحة 5865658 0955251724 الطليعي - صافيتا معهد أمحد حسن مرداش 15 242

 مساحة 2216065 0966317219 اإلنشاءات -طرطوس  معهد حممد كمال حيىي عيسى 16 243



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  31الصفحة 
 

 جديته -طرطوس  معهد سليمانمنذر أمحد  17 244
0932330492 
 مساحة  0936562115

 اليازديةقلع  –طرطوس  معهد منري حممود ابراهيم 18 245
0944364461 
 مساحة 2234438 0936139641

 مساحة 4218651 0930748031 ضهر صفرا -طرطوس  معهد جورج بديع عيسى 19 246

 مساحة 22557410 0999645697 حي راس شغري –طرطوس  معهد مهند حممد علي 20 247

 مساحة  0944591420 الشيخ سعد -طرطوس  معهد علي حممد بالل 21 248

 مساحة 6565537 0988778381 الدريكيش -طرطوس  معهد عبد الكرمي حممد علوش 22 249

 مساحة 625264 0932726776 الزرقات -طرطوس  معهد حممود عبد الرمحن ابراهيم 23 250

 مساحة 6562245 0988961532 املقلع - الدريكيش معهد حممد عبد اهلل صاحل 24 251

 مساحة  0994353975 الزرقات -طرطوس  معهد علي سلمان محدن 25 252

 مساحة  0932456012 الشيخ سعد -طرطوس  معهد ندمي وجيه معربس 26 253



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  32الصفحة 
 

 مساحة  0933875664 حي الرمل -طرطوس  معهد ياسني أمحد سالمه 27 254

 مساحة 5665313 0933797532 ضهر رجب –طرطوس  معهد لؤي عبد الرمحن عبد اللطيف 28 255

 مساحة  0962510051 ضاحية األسد –طرطوس  معهد زكريا حممد ميا 29 256

 مساحة 5434247 0940677704 الزرقات -طرطوس  معهد ناجي مجيل حسن 30 257

 مساحة  0988855636 بويضة السويقات –طرطوس  معهد هاين ندمي حممد 31 258

 خربة أبو محدان – صافيتا معهد السليط أمحدحممد  32 259
0933476274 
 مساحة 5536487 0952536487

 مساحة  0988705305 شارع أمحد بياسي – بانياس معهد رسالن أمحدابراهيم  33 260

 مساحة  0988906782 وقف الشيخ عياش –طرطوس  معهد عادل يونس حممد 34 261

 مساحة  0988398379 دير حباش –طرطوس  معهد علي يوسف مصطفى 35 262

 مساحة 6565475 0988854925 عني الفوقا -الدريكيش معهد إسكندر جوريةعلي  36 263



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  33الصفحة 
 

 حري برفة –دريكيش  دكتوراه حسني حامد حسني 37 264
0999278067 
 جيولوجيا+  تصوير جوي  0945220845

 مساحة  0944883905 دير احلجر -طرطوس  معهد ىحممود سلمان موس 38 265

 راس اخلشوفة –صافيتا  معهد فراس حممد علي 39 266
0944201212 
0987519016 

 تصوير جوي 5307449

 مساحة 777168 0933434154 القصور - بانياس معهد سائر حسني العاتكي 40 267

 الغمقة الشرقية  -طرطوس  معهد جبار مجيل تامر 41 268
0944994561 
 وتصوير جوي مساحة 2551461 0931893398

 مساحة  0933675310 حي املقلع – الدريكيش معهد فجر عادل ورد 42 269

 مساحة 2563661 0955610041 الغمقة الشرقية –طرطوس  معهد حمسن علي ديب 43 270

 وطبوغرافيا مساحة 7718062 0933797518 احلي األوسط – بانياس معهد يوسف جورج مجل 44 271

 مساحة 752938 0999471832 مرسحني -طرطوس  معهد بسام حامد علي 45 272

 وطبوغرافيا مساحة 7488008 0932566727 مورد - خريبة ثانوية حسن أمحد فياض 46 273

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  34الصفحة 
 

 خـبـرة زراعيــــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 زراعية 560237 0988105611 الدريكيش -طرطوس  هندسة زراعية حمي الدين عبد احلميد غصة 1 274

 هندسة زراعية صايف حمرز عروس 2 275
 زراعية  0932455022 القصور -القدموس 

 زراعية 2217420 0933993436 بريصني -الشبيخ بدر  هندسة زراعية أكرم حممود يوسف 3 276

 زراعية 7727252 0944976085 الشمايل القصور –بانياس  هندسة زراعية سامر حسني عيسى 4 277

 زراعية 5531395 0955443389 بعمره - صافيتا هندسة زراعية نزار إبراهيم يوسف 5 278

 زراعية 2215468 0932237560 اخلراب -طرطوس  هندسة زراعية خطار بطرس حبيب 6 279



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  35الصفحة 
 

 زراعية 5522511 0955627154 ضهر البياطرة -صافيتا هندسة زراعية شعبان أمحديوسف  7 280

 هندسة زراعية خالد سليمان عباس 8 281
 زراعية 2211319 0994206030 املشروع السابع –طرطوس 

 حبابة -طرطوس  هندسة زراعية أمحد علي عبود 9 282
0988811507 
 زراعية 5682501 0994402633

 زراعية 2228880 0933571161 حي احملطة -طرطوس  زراعيةهندسة  عز الدين حممد أمحد 10 283

 هندسة زراعية نوره عبد اهلل مسعود 11 284
 زراعية 7945067 0988773493 بارمايا -طرطوس 

 زراعية 7488008 0944568427 اخلريبة -طرطوس  هندسة زراعية مسية أمحد فياض 12 285

 زراعية  0933385583 القدموس -طرطوس  هندسة زراعية عصام ابرهيم طرموش 13 286

 زراعية 315482 0944315482 ضهر البياطرة –طرطوس  هندسة زراعية غسان حيىي حسن 14 287

 هندسة زراعية إياد يوسف عبد اهلل 15 288
 زراعية 2230039 0988062895 الرابية -طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  36الصفحة 
 

 زراعية 7966472 0944035976 قرية زللو –بانياس  هندسة زراعية حممود علي ريشي 16 289

 0992732890 الشيخ بدر –طرطوس  هندسة زراعية إياد عيسى حسان 17 290
4734907 
4730040 

 زراعية

 زراعية  0931613902 برمانة رعد -طرطوس  هندسة زراعية جهان حممد شربا 18 291

 بريصني -طرطوس  هندسة زراعية رائد علي حممود 19 292
0938901106 
 زراعية 4733053 0944995987

 هندسة زراعية سلمان علي ابراهيم  20 293
 زراعية 6562034 0933146793 اجلباب  -طرطوس  

 شارع الكرامة –طرطوس  هندسة زراعية حممد غامن عبد اللطيف  21 294
0954866372 
 زراعية 2568812 0934535757

 زراعية  0933627172 برمانة املشايخ –طرطوس  هندسة زراعية حممد عزيز خضور 22 295

 زراعية 2225731 0955981270 جمدلون البحر –طرطوس  هندسة زراعية حممد يوسف ديوب 23 296

 زراعية  0990278262 السودا -طرطوس  هندسة زراعية علي حافظ خضور 24 297



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  37الصفحة 
 

 هندسة زراعية مدحت أمحد قريطم 25 298
 زراعية 5525828 0946727126 صافيتا الشرقية

 زراعية 6560364 0932376005 املقلع - الدريكيش هندسة زراعية حممد سلمان صاحل 26 299

 زراعية  0966437513 الشرقية صافيتا هندسة زراعية الياس فهمي لويس 27 300

 زراعية 7834874 0999405542 القصور -بانياس  هندسة زراعية بشار حليم علي 28 301

 زراعية 5522822 0932467070 الشرقية - صافيتا هندسة زراعية الياس مجيل الصائغ 29 302

 زراعية 5522369 0944811137 الشرقية - صافيتا هندسة زراعية إبراهيم سليمان شقوف 30 303

 زراعية  0938120364 بشمش -طرطوس  هندسة زراعية سندس فائز خضور 31 304

 زراعية 629203 0999202979 النقيب -طرطوس  هندسة زراعية شريف أمحد ابراهيم 32 305



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  38الصفحة 
 

 زراعية 4730112 0944002126 املريقب - الشيخ بدر هندسة زراعية حممد أمحد أمحد 33 306

 زراعية 2227797 0999460878 املشروع السادس - طرطوس هندسة زراعية عزالدين مصطفى سعد 34 307

 هندسة زراعية قيس عبد الكرمي ابراهيم 35 308
 زراعية  0981666258 حي املروج –بانياس 

 الربانية -طرطوس  هندسة زراعية أسامة سليم درويش 36 309
0966854216 
 زراعية  0988156279

 هندسة زراعية راميا سلمان جوهرة 37 310
 زراعية 5758393 0932259164 املنظار -طرطوس 

 زراعية 7715674 0955982726 شارع القوتلي – بانياس زراعيةهندسة  عبد اهلل مجيل ياسني 38 311

 هندسة زراعية عبد اهلل أمحد عيوش 39 312
 زراعية  0933918365 بانياس -طرطوس 

 زراعية  0999148922 مزرعة أبو الريش -الدريكيش هندسة زراعية ندمي حممد ابراهيم 40 313

 زراعية 7712666 0944959530 حي القصور - بانياس هندسة زراعية بشرى علي موسى 41 314



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  39الصفحة 
 

 زراعية 7712462 0933470722 حي القصور-بانياس هندسة زراعية شفيق حممد عثمان 42 315

 زراعية  0992336828 بعزرائيل -الشيخ بدر  هندسة زراعية سالفة ابراهيم درويش 43 316

 زراعية 2221925 0944684345 أبو سريسة –طرطوس  هندسة زراعية زهري علي حسن 44 317

 زراعية  0933741901 برمانة املشايخ -طرطوس  هندسة زراعية ناصر حممد حسن 45 318

 زراعية 2227436 0968378345 الربانية -طرطوس  هندسة زراعية سهاد عبد احلميد علي 46 319

 0955499064 بيت محود –الدريكيش  هندسة زراعية نظري حممود عنداري 47 320
6562460 
6569450 

 زراعية

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  40الصفحة 
 

 كــانيــكــميهندســـــة خـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 هندسة ميكانيك  0991970635 احلميدية -طرطوس  هندسة ميكانيك رويدة حممد شاهني 1 321

 هندسة ميكانيك حممود أمحد حسن 2 322
 هندسة ميكانيك 2224984 0944503983 بويضة مسلم –الدريكيش 

 هندسة ميكانيك  0944327180 احلمرات  -طرطوس  هندسة ميكانيك متيم أديب حسن 3 323

 هندسة ميكانيك  0933819715 الوردية -الشيخ بدر  هندسة ميكانيك وليم أنيس محدان 4 324

 هندسة ميكانيك 7724812 0933248238 املصفاة -بانياس هندسة ميكانيك سامر أمحد علي 5 325

 هندسة ميكانيك إسالم حمي الدين أمحد 6 326
 هندسة ميكانيك 2571443 0966510295 خراب -طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  41الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك 2218609 0933427199 ضاحية الباسل -طرطوس  هندسة ميكانيك حممد علي حرفوش 7 327

 هندسة ميكانيك حممد حسن قاسم 8 328
 هندسة ميكانيك 2229650 0966425655 صافيتا -طرطوس 

 هندسة ميكانيك 2230540 0932640812 مقابل نادي املشرق –طرطوس  هندسة ميكانيك ناجي جابر علي 9 329

 هندسة ميكانيك 5510556 0932797191 تركب -طرطوس  هندسة ميكانيك نزار حممد املقدم 10 330

 هندسة ميكانيك 7712012 0933470550 حي القصور - بانياس هندسة ميكانيك أمثل شفيق سلوم 11 331

 هندسة ميكانيك  0949847035 تالني  –طرطوس  هندسة ميكانيك شادي صاحل سليمان 12 332

 هندسة ميكانيك متيم سالمي علي 13 333
 هندسة ميكانيك 2210340 0943444303 جبل خنلة –طرطوس 

 هندسة ميكانيك  0944219238 الرمل األوسط –طرطوس  هندسة ميكانيك بشار علي حممود 14 334

 خراب اسالم –طرطوس  هندسة ميكانيك باسل حمسن حسن 15 335
0966460898 
 هندسة ميكانيك 2563220 0988031349



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  42الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك 5527126 0966470036 صافيتا -طرطوس  هندسة ميكانيك شادي حممد زغور 16 336

 هندسة ميكانيك 7718838 0966275082 حي القصور –بانياس  هندسة ميكانيك حبيب علي سويدان 17 337

 هندسة ميكانيك هاين ابراهيم جهين 18 338
 هندسة ميكانيك 5683191 0944261246 جبمرة -طرطوس 

 هندسة ميكانيك حممد أمحد عباس  19 339
 حبري هندسة ميكانيك 2214246 0988228632 اجلمعية السكنية –طرطوس 

 هندسة ميكانيك معال حممد يونس  20 340
 هندسة ميكانيك 2321605 0933139874 القصر العديل –طرطوس 

 هندسة ميكانيك 7715111 0944472711 خربة سناسل –طرطوس  هندسة ميكانيك علي يوسف حسن 21 341

 هندسة ميكانيك  0982258902 محام واصل  –طرطوس  هندسة ميكانيك ماهر عبد اهلل عباس 22 342

 هندسة ميكانيك  0988255726 خراب -طرطوس  هندسة ميكانيك سلمان حممود درويش 23 343

 هندسة ميكانيك  0933351760 شارع الطالئع –طرطوس  هندسة ميكانيك امساعيل حممود سليمان 24 344



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  43الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك 2522108 0933353056 دحباش -طرطوس  هندسة ميكانيك ناظم حممد شدود 25 345

 هندسة ميكانيك 2210415 0991008877 ضاحية اجملد –طرطوس  هندسة ميكانيك معن حممد حممد 26 346

 هندسة ميكانيك 4210629 0988982798 اجلنينة -طرطوس  هندسة ميكانيك نظري انطانيوس كاملة 27 347

 شرق مدرسة ميسلون –طرطوس  هندسة ميكانيك طارق أمحد داؤد 28 348
0933362891 
 هندسة ميكانيك 2224996 0933363891

 هندسة ميكانيك جورج الياس يوسف 29 349
 هندسة ميكانيك  0943525125 صافيتا الشرقية –طرطوس 

 قصي كامل شعبان 30 350
 هندسة ميكانيك

  0999190070 اهلنكار -طرطوس 
 هندسة ميكانيك

 هندسة ميكانيك 2242232 0933447519 مجعية الزراعة –طرطوس  هندسة ميكانيك شاهني حممد حسني 31 351

 هندسة ميكانيك 2559470 0930408769 العريض -طرطوس  هندسة ميكانيك طاهر مصطفى جنوب 32 352

 هندسة ميكانيك 2227102 0933300102 خراب -طرطوس  ميكانيكهندسة  حبيب أمحد الشاعر 33 353



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  44الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك مؤيد علي العجي 34 354
 هندسة ميكانيك  0988019514 املنية -طرطوس 

 هندسة ميكانيك 2442534 0933023951 الرمل -طرطوس  هندسة ميكانيك ريان علي خوندة 35 355

 هندسة ميكانيك  0992951636 عني الدب-صافيتا هندسة ميكانيك عبد الوهاب عبد اللطيف ابراهيم 36 356

 هندسة ميكانيك عبري أنيس عروس 37 357
 هندسة ميكانيك 7711677 0933547630 حي املروج –بانياس 

 هندسة ميكانيك 2310325 0944574200 حي امللعب البلدي -طرطوس هندسة ميكانيك حممود هزمي كابر 38 358

 حي الغدير -طرطوس  هندسة ميكانيك العجي منري حسن 39 359
0988928032 
 هندسة ميكانيك 2559358 0981873453

 هندسة ميكانيك وائل شعبان جنوب 40 360
 هندسة ميكانيك 4620767 0999106628 حبنني -السودا 

 هندسة ميكانيك يجةعيسى تلفائز  41 361
 ميكانيكهندسة  6563994 0938339750 بيت تليجة –الدريكيش 

 هندسة ميكانيك كمال صاحل عبد اهلل 42 362
 هندسة ميكانيك  0996257283 مجعية الصحة –طرطوس 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  45الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك 5304841 0944239460 رأس اخلشوفة -صافيتا هندسة ميكانيك حممد روحي محادي 43 363

 هندسة ميكانيك 2321068 0932363276 اجلمعية -احملطة  هندسة ميكانيك علي حممدأمحد  44 364

 هندسة ميكانيك  0932583535 خراب -طرطوس  هندسة ميكانيك كاظم ندمي حسن 45 365

 هندسة ميكانيك 4732265 0938573970 االندروسة -الشيخ بدر  هندسة ميكانيك نوار حممود وسوف 46 366

 هندسة ميكانيك  0933438844 النقيب -طرطوس  هندسة ميكانيك اياد حممد ونوس 47 367

 هندسة ميكانيك  0991551331 بويضة السويقات - صافيتا هندسة ميكانيك أنباشي سليمان  علي 48 368

 الرمل األوسط -طرطوس  هندسة ميكانيك املقداد حممد غامن 49 369
0935511071 
 هندسة ميكانيك 2566100 0944294717

 الغدير -طرطوس  هندسة ميكانيك غسان حممود علي 50 370
0998411891 
 هندسة ميكانيك  0944313561

 هندسة ميكانيك 2323362 0933374497 حي الفاخورة -طرطوس  هندسة ميكانيك رائد مصطفى محادة 51 371



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  46الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك عامر فائز ابراهيم 52 372
 هندسة ميكانيك  0932817027 الفاخرية -طرطوس 

 هندسة ميكانيك 2321068 0988165251 قرب االحتاد النسائي –طرطوس  هندسة ميكانيك باسل أمحد غامن 53 373

 هندسة ميكانيك ممدوح صاحل جديد 54 374
 هندسة ميكانيك 6550262 0955276566 فتاح نصار شرقية –صافيتا 

 هندسة ميكانيك مهران علي ضوا 55 375
 حبري هندسة ميكانيك  0936496466 دوير الشيخ سعد –طرطوس 

 الشرقية -صافيتا  هندسة ميكانيك غيث مدحت قريطم 56 376
0933782418 
 هندسة ميكانيك 5523358 0998023703

 هندسة ميكانيك غامن كامل ناصر 57 377
 هندسة ميكانيك  0988670848 دوير الشيخ سعد –طرطوس 

 هندسة ميكانيك 4730744 0944881446 اندروسة -الشيخ بدر  هندسة ميكانيك حممد حممود علي 58 378

 هندسة ميكانيك أيهم حسني سليمان 59 379
 هندسة ميكانيك 7772627 0933782753 القصور -بانياس 

 0932588843 هنانو -طرطوس  هندسة ميكانيك أمحد يوسف علي 60 380
2750072 
310047 

 هندسة ميكانيك



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  47الصفحة 
 

 هندسة ميكانيك 2566580 0944665062 الطالئع حديقة – طرطوس هندسة ميكانيك أصف جودت حسن 61 381

 هندسة ميكانيك حسام سعيد شعبان 62 382
 هندسة ميكانيك  0999560038 بريصني -الشيخ بدر 

 هندسة ميكانيك 2566371 0933366168 شارع الثورة –حي الرمل  هندسة ميكانيك حممد علي ملحم 63 383

 هندسة ميكانيك 4620675 0932611631 مزرعة احلنفية -طرطوس  هندسة ميكانيك عرفان علي الشيخ 64 384

 هندسة ميكانيك  0955446788 الرابية -طرطوس  هندسة ميكانيك حممود حممد حسن 65 385

 هندسة ميكانيك  0932412417 األسقف - طرطوس هندسة ميكانيك علي ابراهيم ناصيف 66 386

 العوينية -طرطوس  هندسة ميكانيك حممود صاحل ابراهيم 67 387
0999896569 
 هندسة ميكانيك  0949395054

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  48الصفحة 
 

 خـبـرة ســـــير
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 سري 6567653 0992026316 حي املقلع –الدريكيش  إعدادية ماهر حسن عبد اهلل 1 388

 حقوق علي حممد ملحم  2 389
 سري 2566371 0934013373 شارع الغدير –طرطوس 

 سري  0988416171 الدريكيش -طرطوس  حقوق حمسن علي أمحد 3 390

 0933748946  الربانية -طرطوس  حقوق علي حممد علي 4 391
2213433 
2218799 

 سري

 الكراج -صافيتا الشرقية  حقوق عباسباسم فايز  5 392
0944866856 
 سري 5526954 0994838369

 سري 2558965 0966993254 الرمل -طرطوس  حقوق قصي أصف حممد 6 393



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  49الصفحة 
 

 البيسار - الدريكيش  علي حممود علي 7 394
0962012460 
 سري  0994044310

 حقوق يوسف كاسر زيدان 8 395
 سري 6563409 0944650295 دوير رسالن –دريكيش 

 سري 2556630 0955224175 ضاحية الشرطة –طرطوس  حقوق جمد مجيل شريبا 9 396

 سري 5524633 0966865275 بيت الشيخ يونس –صافيتا   عبد احلميد يونس ياسني 10 397

 سري 5531590 0933978004 صافيتا الشرقية حقوق مضر حممود داود  11 398

 سري  0933934161 ناعمة -صافيتا  حقوق حسنشادي حممد  12 399

 سري 7713416 0944749222 حي القصور -بانياس  حقوق علم الدين حممود سليمان 13 400

 سري 7717860 0944384915 حي القصور - بانياس حقوق نزار حبيب سودان 14 401



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  50الصفحة 
 

 سري  0933285231 شارع احملكمة –طرطوس  حقوق نوار عبد الكرمي حاج معال 15 402

 سري 2235399 0943225399 حي الرابية -طرطوس  حقوق حممد فارس حسن 16 403

 سري 2444146 0932323969 حي احلمرات -طرطوس  حقوق بشار علي حممود 17 404

 املندرة -صافيتا  حقوق جمدي حممد زغور 18 405
0966552830 
 سري 5537911 0981652830

 سري  0933511633 اهلنكار - طرطوس حقوق علي أمحد رمحون 19 406

 سري  0935221000 حي الرمل -طرطوس  حقوق علي ابراهيم حممد 20 407

 سري 2556630 0944384922 ضاحية االشرطة -طرطوس  حقوق مجيل كامل شريبا 21 408

 سري 2232934 0933024065 شارع الكرامة –طرطوس  حقوق كنان حممود كتوب 22 409



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  51الصفحة 
 

 سري 2312303 0944364303 الكورنيش الشرقي -طرطوس  حقوق باسل بديع حممد 23 410

 0944328002 جديته -طرطوس  حقوق وائل حممد زيدان 24 411
2750888 
2313888 

 سري

 سري 2426577 0944764488 احلمرات  –طرطوس  معهد إياد حممد عيسى 25 412

 سري 4736461 0988006461 بريصني -الشيخ بدر  إجازة ريان سليم حممد  26 413

 سري  0969433234 اجلوبة –طرطوس  حقوق سالم وجيه ميا 27 414

 سري 5337079 0944257411 كحلةمشرفة  –صافيتا  حقوق حممد أمحد علي 28 415

 كفر طلش –الدريكيش  حقوق كنان أمني جديد 29 416
0933382358 
 سري  0994528030

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  52الصفحة 
 

 وتجـــارةحســــابية ومـــاليــة خـبـرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال
 حماسبة 5666434 0995070294 مكيشفاين -النقيب  جتارة واقتصاد فراس سليمان ديوب 1 417

 ومالية حماسبة  0933424847 البهلولية -صليب  واقتصاد جتارة يوسف ندمي دياب 2 418

 حماسبة 2318557 0944982190 جانب خمبز الدولة –طرطوس  جتارة واقتصاد حنا جرجس حنا 3 419

 مازن ابراهيم ليلى 4 420
احملطة                         جتارة واقتصاد

 غرب الصالة الرياضية
 حماسبة 2317776 0933738524

 الزعفرانة -الشيخ بدر  جتارة واقتصاد ياسر عبد الكرمي ميهوب 5 421
0933756480 

0940588932 
 حماسبة 

 حماسبة  0933543278 خراب -طرطوس  جتارة واقتصاد ابراهيم أمحد علي 6 422



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  53الصفحة 
 

 إدارة أعمال مسري سليم سلوم 7 423
 حماسبة 7711718 0933549574 املساكن الشعبية –بانياس 

 جتارة واقتصاد وداد عبد الكرمي أمحد 8 424
 حماسبة  0999217564 مجعية الصحة –حمطة 

 حماسبة 5524611 0944243461 بيت الشيخ يونس - صافيتا جتارة واقتصاد فواز حممد طاهر 9 425

 ومالية حماسبة 5540256 0932321932 صافيتا الغربية جتارة واقتصاد علي يوسف خليل 10 426

 حماسبة  0935303402 خربة الريح –طرطوس  جتارة واقتصاد حممود ابراهيمفراس  11 427

 0944699897 شارع هنانو –طرطوس  جتارة واقتصاد ماري فريد سعادة 12 428
2313131 
2212121 

 حماسبة

 دحباش -طرطوس  جتارة واقتصاد مصطفى أمحد وسوف 13 429
0936756623 
 مالية  0949564554

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  54الصفحة 
 

 ـالحــســو خطــوط  و خـبـرة اســـتكتاب وتطبيــق 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 خطوط وتواقيع وبصمات  0933875466  حقوق أكرم عزيز عثمان 1 430

 خطوط وبصمات  0933243472 رويسة املندرة - صافيتا حقوق علي حممد محدان 2 431

 خطوط وبصمات 2550126 0933860776 رأس الشغري -طرطوس  حقوق علي سليمان عيسى 3 432

 شهادة مساعد عبد اهلل سالمة محود 4 433
رأس الشغري                      

 شرق كازية القيصر
 وبصمات تطبيق 2567948 0932283607

 2225708 0934222685 حي احملطة -طرطوس  حقوق حممد كامل حسني 5 434
 استكتاب وتطبيق ومضاهاة

 استكتاب وتطبيق 2211193 0999303160 حي احملطة -طرطوس  علوم أيهم حممد عبود 6 435



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  55الصفحة 
 

 استكتاب وتطبيق  0988750209 حي احملطة -طرطوس  علوم فادي سليم سليمان 7 436

 خطوط وبصمات 6670967 0988191413 بيت عائشة – صافيتا  ابراهيم امساعيل يوسف 8 437

 لياسامار -طرطوس  علوم علي كامل غامن 9 438
0932374727 
 استكتاب وتطبيق ومضاهاة  0993754609

  0955586317 بيت مخيس - الدريكيش ثانوية داؤد أمحدسليم  10 439
 خطوط وتواقيع وبصمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  56الصفحة 
 

 شــرعــــي وقــانــونــي حصـــر إرثخـبـرة  
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــوان الســــــكن الشــــــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقــــم الهــاتـــف
 أرضــــي  جــــوال المالحظــات

 وقانوين إرث شرعي 7556474 0955358945 القدموس ثانوية كفاح حممد عبود 1 440

 إرث شرعي وقانوين  0944718464 طريو  –بانياس  حقوق أكسم ابراهيم عبد اهلل 2 441

 إرث شرعي وقانوين 2567974 0933917800 وادي الشاطر -طرطوس  حقوق أجمد عزيز اخلضور 3 442

 قانوينإرث   0988725531 القصور -بانياس  حقوق فاتن حممد ابراهيم ديب 4 443

 إرث شرعي وقانوين 5703130 0956443413 الصفصافة -طرطوس  حقوق خضور علي راتب 5 444

 إرث شرعي وقانوين  0933507328 خربة املعزة -طرطوس  حقوق علي ندمي محود 6 445



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  57الصفحة 
 

 إرث شرعي وقانوين  0930293839 كوكب -الشيخ بدر  حقوق إبراهيم صاحل أمحد 7 446

 إرث شرعي وقانوين 2328686 0962072547 شارع الغدير –طرطوس  حقوق أنس فواز ابراهيم 8 447

 إرث شرعي وقانوين  0932750745 املشروع السابع –طرطوس  ثانوية مصطفى عبد اهلل زيزون 9 448

 إرث شرعي وقانوين  0932598624 برمانة املشايخ -طرطوس  حقوق حممد عبد احلميد سلمان 10 449

 إرث شرعي وقانوين 2219855 0944840388 مار الياس –طرطوس  حقوق حممد علي غنام 11 450

 إرث شرعي وقانوين  0966212219 احملطة -طرطوس  حقوق مرمي حسن حسن 12 451

 إرث شرعي وقانوين 2211092 0933584197 خربة األكراد –طرطوس  حقوق عماد الدين غامن غامن 13 452

 إرث شرعي وقانوين  0933614748 بطرايا -بانياس  ثانوية حسن حممود خدام 14 453

 إرث شرعي وقانوين  0944618175 مار الياس –طرطوس  ثانوية عصام ابراهيم حممد  15 454



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  58الصفحة 
 

 إرث شرعي وقانوين 2557441 0932314313 شارع احملكمة –طرطوس  معهد حممد كامل درغام 16 455

 القطيين أمحدربيع  17 456
 

 
 إرث شرعي وقانوين  0933778529 غرب الشاطئ - طرطوس

 إرث شرعي وقانوين  0933927944 حويزية -طرطوس  حقوق عارف خضر خضر 18 457

 إرث شرعي وقانوين  0934951169 مرسحني -طرطوس  حقوق فرح اصف جلول 19 458

 إرث شرعي وقانوين 6661134 0933571276 مبنه  –دريكيش  حقوق سامي حممد قيضبان 20 459

 حقوق غازي حممد غامن  21 460
 إرث شرعي وقانوين 4622623 0933794033 بيت مساق -طرطوس 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  59الصفحة 
 

 خـبـرة  بحــــريـــة
الرقم 
 العام

الرقم 
 أرضــي جــوال  المالحظـــات رقـــم الهــــاتــــف عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 حبرية 2317865 0932576167 اجلمعية -احملطة  حبرية حسني قنطارعماد  1 461

 حبرية 2636406 0933285440 الشيخ سعد -طرطوس  حبرية الدعدوشراشد حممد  2 462

 حبرية 2225665 0991454133 اجلمعية -احملطة  حبرية مهنا يوسف علي 3 463

 حبرية 2317197 0933314011 املشروع السادس – احملطة هندسة علي حممود رقبو 4 464

 هندسة علي حممد عيسى 5 465
مجعية  –الكرامة شارع 

 املرفا
0944334927 

2553455 
2219638 

 حبرية

 حبرية 2223141 0932808512 اإلنشاءات -طرطوس  حبرية فيصل حسن موسى 6 466

 حبرية 2623279 0994665245 الشيخ سعد –طرطوس  حبرية علي أمحد محدان 7 467



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  60الصفحة 
 

 حبرية 2324738 0944848139  اإلنشاءات -طرطوس  حبرية نضال مصطفى احلرك 8 468

 حي احملطة -طرطوس  حبرية حممد عزيز العلي 9 469
0964510965 
0991169920 

 حبرية 2228580

 حبرية 2551379 0932013456 ضاحية األسد –طرطوس  حبرية شفيق ابراهيم أيوب 10 470

 حبرية  0933501302 الشيخ سعد -طرطوس  حبرية اخلطيبناجي حممد  11 471

 حبرية  0933343180 الربانية -طرطوس  حبرية طارق علي مصطفى 12 472

 حبرية 2228763 0991450902 امللعب البلدي -طرطوس  حبرية أمحد زين بدر 13 473

 حبرية 2228763 0991450902 امللعب البلدي -طرطوس  هندسة زين أمحد بدر 14 474

 حبرية  0935609865 مجعية املصارف –طرطوس  هندسة وائل عدنان رسالن 15 475

 حبرية 2212742 0994265989 الرابية -طرطوس  هندسة عالء أمني علي 16 476



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  61الصفحة 
 

 حبرية  0944331164 الساحة -طرطوس  قبطان أمحد عبد الوهاب برادعي 17 477

 حبرية 2435557 0932491746 املشروع الثامن –طرطوس  حبرية حيىي علي رجب 18 478

 حبرية 7720592 0933238602 ضهر حمريز –بانياس  كيمياء نعمان حممد مجعة 19 479

 حبرية  0933414778 احملطة -طرطوس  هندسة سلمان أمحد ريا 20 480

 حبرية 2325605 0933432262 ضاحية الباسل -طرطوس  هندسة معن حممد زغييب 21 481

 حبرية 2318664 0944359709 املشروع السابع –طرطوس  قبطان حممد اسكندر عطية 22 482

 حبرية 234386 0997073225 حي الرابية –طرطوس  هندسة أمحد أنيس معروف 23 483

 حبرية  0934357282 كرم بريم –طرطوس  هندسة صاحل سليمان غامن 24 484

 حبرية 2225763 0944285416 شباط -طرطوس  هندسة حممد جهاد سلوم 25 485

 حبرية  0988051909 الغدير -طرطوس  هندسة حسن ابراهيم حرفوش 26 486

 حبرية 422529 0988919312 حي الربانية –طرطوس  هندسة ابراهيم سليمان حسون  27 487



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  62الصفحة 
 

 

 خـبـــرة تصــويـــــج ســـيارات
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال
 جتصوي 2564263 0944765260 طرطوس الرادار شهادة حرفية حممد حممود خملوف 1 488

 جتصوي  0933340675 الغمقة -طرطوس  شهادة حرفية حسن حممود هالل 2 489

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  63الصفحة 
 

 ســــياحــةخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 سياحي 9500 0933409056 خراب -طرطوس  إدارة أعمال هيثم سليمان غامن 1 490

 

 

 إطفــــاءخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 إطفاء 5335573 0988740659 الصاحلية فتاح نصار شهادة فنية عماد علي حممد 1 491

 

 



  الجمهورية العربية السورية
 وزارة العــدل

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

 

 2021 لعـــام طــرطــوس  ـةــي عدليــــمـاء الخبــراء فـــأس

 64من  64الصفحة 
 

 اتصـــاالتخـبـــرة 
الرقم 
 العام

الرقم 
 عنــــوان الســــكن الشـــــهادة االســـــم الثالثــــي الخاص

 رقـــم الهــــاتــــف
 المالحظـــات

 أرضــي جــوال

 اتصاالت  0933318867 الزويتيين -طرطوس  هندسة رمي طاهر حيدر 1 492

 
 
 
 

 م  2021/  8/ 9  المــوافـــق هـــ      1443/ 1/  1  فيدمشــــق                     
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