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    رئاسة مجلس الوزراء

     كفرسوسة -دمشق 

 tel:+963112226000 1هاتف 

 tel:+963112226001 2هاتف 

tel:+963112226002 3هاتف 

 info@pministry.gov.sy بريد الكتروني

   

    وزارة الداخلية

     كفرسوسة -دمشق 

 هاتف

   

    وزارة الدفاع

     ساحة األمويين -دمشق 

  هاتف 

   

tel:+963112226000
tel:+963112226001
tel:+963112226001
tel:+963112226001
tel:+963112226002
tel:+963112226002
tel:+963112226002
mailto:info@pministry.gov.sy
tel:+963112144103
tel:+963112131700
tel:+963112131700
tel:+963112131700


    ماهر حافظ األسداللواء 

     قائد الفرقة الرابعة 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

  5هاتف 

  6هاتف 

   

    زهير توفيق األسداللواء 

     قائد الفرقة األولى ميكانيك

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    فهد جاسم الفريجالعماد  

     وزير الدفاع األسبـــق

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

   

    علي عبد اهلل أيوبالعماد 

     وزير الدفــــــاع

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

 

 

 

 

    

    علي يونس مملوكاللواء 

     مدير مكتب األمن الوطني

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

 جميل الحسن اللواء 
   

     مدير المخابرات الجوية

  1هاتف 

  2هاتف 

   

    محمد ديب زيتوناللواء 

     مدير إدارة أمن الدولة

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف  

  4هاتف 

  
 

    عبدالفتاح قدسيةاللواء 

     نائب مدير مكتب األمن الوطني

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف  

  4هاتف 

 

    طالل شفيق مخلوفاللواء 

     قائد الحرس الجمهوري

  هاتف

 

tel:+963%20930000000
tel:+963%20933333333
tel:+963%20933700000
tel:+963%20933777777
tel:+963%20944777777
tel:+963%20966442222
tel:+963%20933225355
tel:+963%20933233004
tel:+963%20988088088
tel:+963%20946467909
tel:+963%20937772225
tel:+963%20933516085
tel:+963%20933436787
tel:+963994000011
tel:+963999911111
tel:+963998144444
tel:+963932888491
tel:+963966601597
tel:+963992380773
tel:+9638112555
tel:+963949574000
tel:+963113354892
tel:+963932734615
tel:+963944276222
tel:+963945555509
tel:+963944744442
tel:+963999111111
tel:+963933007060
tel:+963944273227
tel:+963944889988
tel:+963930468736


    جمال محمود يونساللواء 

     اللجنة األمنية في المنطقة الشرقية 

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    وجيه يحيى محموداللواء 

     قائد الفيلق الثالث سابقا

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    زيد صالحاللواء 

     نائب قائد الحرس الجمهوري

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    غسان جودت اسماعيلاللواء 

     نائب مدير إدارة المخابرات الجوية

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  
 

    رمضان الرمضان اللواء

     قائد الفرقة التاسعة دبابات

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

 

 

 

 

 

 

   

    موفق محمد أسعداللواء 

     مستشار في وزارة الدفاع

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  
 

 أديب نمر سالمةاللواء 
   

     معاون مدير إدارة المخابرات الجوية

  هاتف

  
 

    أوس علي أصالناللواء  

     قائد الفيلق الثاني 

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    جودت صليبي مواس اللواء 

     المدفعية والصواريخضابط في إدارة 

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    محمد ابراهيم خضوراللواء 

     قائد الفيلق الثالث

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

 

tel:+963994431120
tel:+963931684191
tel:+963944272401
tel:+963944272240
tel:+963936938290
tel:+963962300500
tel:+963930088357
tel:+963994006600
tel:+963955509588
tel:+963994569342
tel:+963993282875
tel:+963932554881
tel:+96395%205337790
tel:+963113345902
tel:+963113921984
tel:+963933434308
tel:+963933226666
tel:+963960661111
tel:+963932823054
tel:+963932881806
tel:+963994777774
tel:+963933777188
tel:+963955000095


    محمد خالد رحموناللواء 

     رئيس شعبة األمن السياسي

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    توفيق يونساللواء 

     المخابرات العامةمتقاعد من إدارة 

  1هاتف 

  
 

    محمد محمود محالاللواء 

     رئيس شعبة المخابرات العسكرية 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

  
 

    بسام حيدراللواء 

     قوى جوية 20قائد الفرقة 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    علي ونوساللواء 

     450قائد الوحدة 

  1هاتف 

  2هاتف 

   3هاتف

 

 

 

 

 

   

    رياض حبيب عباساللواء 

     قائد الشرطة العسكرية

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

 أحمد محمد بللولاللواء 
   

     قائد القوى الجوية والدفاع الجوي

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    بسام مرهج الحسناللواء 

     المكتب األمني في القصر الجمهوري

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    غسان خليلاللواء 

     معاون مدير إدارة أمن الدولة

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    جمعة محمد الجاسماللواء 

     إدارة المدفعية والصواريخ

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

 

tel:+963944%20271%20333
tel:+963944%20230%20540
tel:+963955115555
tel:+963933322233
tel:+963933110035
tel:+963944212700
tel:+963991888000
tel:+963933583294
tel:+963934242642
tel:+963946899938
tel:+963930027539
tel:+963932550050
tel:+963993639944
tel:+963933443368
tel:+963937200006
tel:+963945000067
tel:+963932560776
tel:+963950400404
tel:+963988888114
tel:+963932517487
tel:+963933270270
tel:+963944270270
tel:+963932296501
tel:+963932500187
tel:+963944215066
tel:+963934354199
tel:+963935377988
tel:+963943005288


    حسن مرهج مرهجاللواء 

     اقتحام-قائد الفيلق الرابع

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

  
 

    علي أحمد أسعداللواء 

     قوات خاصة 15قائد الفرقة 

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    ملحمكفاح اللواء 

     معاون رئيس شعبة المخابرات العسكرية

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

  
 

    محمد كنجو حسناللواء 

     مدير إدارة القضاء العسكري

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

  5هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    جودت إبراهيم الصافيالعميد 

     رئيس فرع األمن السياسي

  1هاتف 

  2هاتف 

    جودت األحمدالعميد 

     إدارة المخابرات الجوية

  هاتف 

  
 

    حافظ محمد مخلوفالعميد 

     ضابط في إدارة المخابرات العامة

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    قصي إبراهيم ميهوبالعميد 

     ضابط في إدارة المخابرات الجوية

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    صايل أسعد داوودالعميد 

     مشرف على الدفاع الوطني في حمص

  1هاتف 

  
 

 

tel:+963955705019
tel:+963994136287
tel:+963994442892
tel:+963958900434
tel:+963944449833
tel:+963988962601
tel:+963932229922
tel:+963931894237
tel:+963933290029
tel:+963933297333
tel:+963945000638
tel:+963957711160
tel:+963960630569
tel:+963967171711
tel:+963991888000
tel:+963936%20600%20500
tel:+963944%20325%20661
tel:+963994%20555%20545
tel:+963999999111
tel:+963991000000
tel:+963933828282
tel:+963993366001
tel:+963933911155
tel:+963930101190
tel:+963937%208340%20000


    لؤي العليالعميد 

     رئيس فرع األمن العسكري في السويداء

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

 مازن هواش الكنجالعميد 
   

     رئيس فرع األمن العسكري في حلب

  1هاتف 

  
 

    مالك علياالعميد 

     حرس جمهوري 30قائد الفرقة 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    محمد زمرينيالعميد 

     رئيس فرع الدوريات المخابرات العسكرية

  1هاتف 

  
 

    وفيق ناصرالعميد 

      219رئيس الفرع 

  هاتف

  
 

    مفيد وردةالعميد 

     حمص -نائب رئيس فرع األمن العسكري 

  1هاتف 

  2هاتف 

   3هاتف

   

    سهيل الحسنالعميد 

     المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    ياسين أحمد ضاحيالعميد 

     المخابرات العسكرية في دير الزور

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    عبد السالم فجر محمودالعميد 

     فرع التحقيق في المخابرات الجوية

  هاتف 

  
 

    غسان علي باللالعميد  

     مدير مكتب األمن في الفرقة الرابعة

  1هاتف 

  2هاتف 

 

    غسان حدادالعميد 

     المزة العسكريمدير مشفى 

  1هاتف 

  2هاتف 

 

tel:+963944401111
tel:+963947171000
tel:+96315%20229229
tel:+963933%20600%20000
tel:+963932377779
tel:+963936180002
tel:+963956200888
tel:+963933%20344%20333
tel:+963944%20237%20989
tel:+963930710004
tel:+963932206662
tel:+963992731111
tel:+963931%20403%20233
tel:+963999%20555%20444
tel:+963933744048
tel:+963934268884
tel:+963934288840
tel:+963933276276
tel:+963930000123
tel:+963932115552
tel:+963944313322
tel:+963949846276


    صالح العبداهللالعميد 

     ضابط العمليات في قوات النمر

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

 فايز بدورالعميد 
   

     ضابط في الوحدات الخاصة

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    محمد خلوفالعميد 

     رئيس فرع فلسطين سابقا  

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

  4هاتف 

  
 

    شفيق مصةالعميد 

     215رئيس فرع المداهمة واالقتحام، الفرع 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    نوفل الحسينالعميد 

     ادلب )سابقا( -رئيس فرع المخابرات العسكرية 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

    أكثم محمودالعميد 

     فوج المهام الخاصة في الفيلق الخامس

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

 صالح صقرالعقيد 
   

     الدفاع الوطني في حماه وحمص

  هاتف 

  
 

    نزار علي فنديالعقيد 

     الفرقة التاسعة - 103قائد الكتيبة 

  1هاتف 

  2هاتف 

   3هاتف

   

    غياث سليمان دلّاالعقيد 

     قائد قوات الغيث في الفرقة الرابعة

  1هاتف 

  2هاتف 

  
 

    دريد إسماعيل عوضالمقدم 

     "النمر"قائد قوات المدفعية في قوات 

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

 

tel:+963944972435
tel:+963951358282
tel:+963998777018
tel:+963933288558
tel:+963934705460
tel:+963947669815
tel:+963933444668
tel:+963933502539
tel:+963932678837
tel:+963932809199
tel:+963933231313
tel:+963944231313
tel:+963935888800
tel:+963944225331
tel:+963944560560
tel:+963956982046
tel:+963944636273
tel:+963933441847
tel:+963991010209
tel:+963933%20358%20556
tel:+963932355861
tel:+963964792945
tel:+963962760169
tel:+963933333530
tel:+963944445531
tel:+963934100001
tel:+963934259333
tel:+963%20987398690


    فراس غسان جزعةالمقدم 

     قائد قوات درع القلمون

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

   

 السعيدمحمد أحمد 
   

     قائد لواء القدس الفلسطيني

  1هاتف 

  2هاتف 

   

    فادي المالح

     قائد قوات الجليل

  1هاتف 

  2هاتف 

   

    علي الشلي

     قائد مجموعة الصقر في قوات النمر

  هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    مصيب نمر سالمة

     قائد مجموعة شبيحة في السلمية

  هاتف 

  
 

    نادر محمد قلعي

     رجل أعمال

  1هاتف 

  2هاتف 

  3هاتف 

 

tel:+963931480000
tel:+963932148000
tel:+963933433369
tel:+963944240963
tel:+963967320300
tel:+963956599969
tel:+963960008945
tel:+96394550011
tel:+963933433113
tel:+963932226622
tel:+963932303030
tel:+963966526040

