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 استبيـــان
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 استبيـــان

 راء العرب فى الفقـه والقضــاءدليـل الخبـ
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 عبد الفتاح إبراهيم :االســم بالكامـــل  

 11/2/1944الشيخ سعد  :مكان وتاريخ الميالد  

 (أ ) رئيس الغرفة الجنحية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 درى الشيخ سعد :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 عربية السوريــةالجمهورية ال :اســم الدولــــة  

 إبراهيم عمار بن عباس :االســم بالكامـــل  

 1947مدادة  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس الغرفة الجنحية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 781217الالذقية طريق كسب خلف كازبة كرسانة  :العنوان  

 

 



 231 

 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 عبد الهادي طبل :االســم بالكامـــل  

 12/3/1946حماه  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

 عدة مؤلفات أدبية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العربي :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 :العنوان  

 :تليفون 

 حي البعث  –حماه 

351338 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 أحمد صافي :االســم بالكامـــل  

 1943ت ياشوط جبلة بي :مكان وتاريخ الميالد  

 (عمالية)رئيس الغرفة المدنية الخامسة في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 6بناء  11مشروع دمر جزيرة  :  العنوان
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 جرجس بشارة  :االســم بالكامـــل  

 1/11/1945طرطوس  :مكان وتاريخ الميالد  

 لنقضنائب رئيس محكمة ا :الوظيفـة الحاليـــة 

 (الثانية)رئيس الغرفة الجنائية في محكمة النقض 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 .114بناية  –الكورنيش الشرقي  –طرطوس  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 محمد رقية  :االســم بالكامـــل  

 14/11/1943خرربة القبو  :مكان وتاريخ الميالد  

 نائب رئيس محكمة النقض :الوظيفـة الحاليـــة 

 األولى في محكمة النقض رئيس الغرفة المدنية 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 الحمرات جادة حيفا  –طرطوس  :العنوان  

 222899 -ا طرطوس الحمرات جادة حيف الهاتف/ العنوان
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 مصطفى األطرش  :االســم بالكامـــل  

 4/7/1942حماة الشيحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 نائب رئيس محكمة النقض :الوظيفـة الحاليـــة 

 (األولى)غرفة الجنائية في محكمة النقض رئيس ال

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 الفرنسية :اللغــات  

 حماة الشيحة :العنوان  
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 استبيـــان

 والقضــاء دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 محمد سمير طباخ :االســم بالكامـــل  

 28/8/1947حلب  :مكان وتاريخ الميالد  

 نائب رئيس محكمة النقض :الوظيفـة الحاليـــة 

 غرفة اإلحالة في محكمة النقضرئيس 

 ضاءمختلف درجات الق :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

بناء بكداش  –موقف الحية  –دمشق طريق الشيخ محي الدين  :العنوان  

 طابق أول 14رقم 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 حسناء األسود  :االســم بالكامـــل  

 17/4/1948حلب  :مكان وتاريخ الميالد  

 (ج ) رئيس الغرفة الحنحية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 الفرنسيـــة :اللغــات  

شارع الفزاوي جانب سفارة جنوب  –فيالت غربية  –مزه  :العنوان  

 .أفريقيا
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 لعربية السوريــةالجمهورية ا :اســم الدولــــة  

  غسان جنيد :االســم بالكامـــل  

 2/9/1948مصياف  :مكان وتاريخ الميالد  

 (د ) رئيس الغرفة الجنحية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 سلحب -منطقة الغاب  –حماه  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 أنطوان فيلو :االســم بالكامـــل  

 1944دير الزور  :د  مكان وتاريخ الميال

 (جنايات+ جنح )رئيس الغرفة العسكرية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

------------  :اللغــات  

 5631961دمشق جرمانا جانب القوس هـ  :  العنوان
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 لطيفة عبيد  :االســم بالكامـــل  

 4/9/1948دمشق  :مكان وتاريخ الميالد  

 ألحداث في محكمة النقضرئيس غرفة ا :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

بناء الكهرباء هـ .. أ طابق ثاني / 3فره اتوستراد مقسم  :العنوان  

6113187 
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 بيـــاناست

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 محمد حيدر الجدي :االســم بالكامـــل  

 1/7/1944حمص  :مكان وتاريخ الميالد  

 (أ ) رئيس الغرفة المدنية الثالثة  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 الفرنسية+ األلمانية  :اللغــات  

 حمص جورة الشياح شارع ابن خلدون :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :الدولــــة  اســم 

 نشأت حميدي :االســم بالكامـــل  

 1/1/1953ميادين  :مكان وتاريخ الميالد  

 (ب ) رئيس الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 في الحقوق إجازة :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيــة :اللغــات  

 366161شارع ميسلون هـ  –دير الزور  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 محمد أنيس سليمان :امـــل  االســم بالك

 1949الدريكيش حبو  :مكان وتاريخ الميالد  

 (الجمركية)رئيس الغرفة المدنية السادسة في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :ث  البحو

 االنكليزيــــة :اللغــات  

 الجمعية -طرطوس  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 طالب دنيفان :االســم بالكامـــل  

 1944قرفا / درعا  :مكان وتاريخ الميالد  

 ( إيجارية)  رئيس الغرفة المدنية السابعة في محكمة النقض :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 الفرنسية :اللغــات  

 84مسكين قرفا جـ درعا الشيخ  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 بديع هزاع العلي :االســم بالكامـــل  

 8/9/1948دير الزور  :مكان وتاريخ الميالد  

 (عقارية أ )انية في محكمة النقض رئيس الغرفة المدنية الث :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

 عدة مؤلفات غير قانونية :المؤلفات 

 العديد من األبحاث القانونية :البحوث  

 االنكليزيــــة :اللغــات  

 315258 مساكن حي الكرافة هـ -دير الزور  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 حكمت نعمة الصدي :االســم بالكامـــل  

 13/8/1951حلب  :مكان وتاريخ الميالد  

 (عقارية ب  ) النقضرئيس الغرفة المدنية الثانية في محكمة  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 مقابل مكتب جناين الورد العقاري –شارع حلب  –دمشق  :العنوان  

 4466656: هاتف 
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 بيـــاناست

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :اســم الدولــــة  

 عادل بندق :االســم بالكامـــل  

 3/3/1942دمشق  :مكان وتاريخ الميالد  

 (أ ) رئيس الغرفة الشرعية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :ة الوظائف السابقـ

 إجازة في الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

------------  :المؤلفات 

------------  :البحوث  

 االنكليزيـــة :اللغــات  

 3334521شهابية هـ  –دمشق صالحية عفيف  :العنوان  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 الجمهورية العربية السوريــة :الدولــــة   اســم

 أحمد عرموش :االســم بالكامـــل  

 16/11/1943جديدة  :مكان وتاريخ الميالد  

 (ب)رئيس الغرفة الشرعية في محكمة النقض  :الوظيفـة الحاليـــة 

 مختلف درجات القضاء :الوظائف السابقـة 

 إجازة في الشريفة+  وقإجازة في الحق :المؤهالت  العلميــة  

 مجموعة محاضرات في آداب القضاء :مجال التخصص 

-------------  :المؤلفات 

-------------  :البحوث  

 االنكليزيــــة :اللغــات  

 جانب جامع التوحيد –موقف الشيبابي  –جديدة الشيباني  :العنوان  

 

  


