
مكان الرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

اإلقامة

تعليم الشهادة المهنيةاالختصاص العامتاريخ التولد

أساسي

خدمة ملم القراءةعام األساسيالمجموع العام

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم المسمى الوظيفيالجهة العامة

البطاقة

المسمى الجهة العامة

الوظيفي

رقم 

البطاقة

رقم المسمى الوظيفيالجهة العامة

البطاقة

الهيئة المركزية للرقابة 135سائقوزارة النقل165سائقوزارة التربيةالال0ال153.002013نعمسوق عموميشهادة سواقة1997-04-07إدلب07010170853ثناء صوصمحمد حسن بصمه جي102400001

والتفتيش

19سائق

الجهاز المركزي الال10نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1991-08-01إدلب07010008143زينبحسام الدين عدنان خربوط202400002

للرقابة المالية

1039فني كهرباء

مستخدم حرفي وزارة التربيةالال0نعم158.002011نعمتمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1996-07-02إدلب07010021047غادة دباغمحمد عدنان قباني302400003

(كهربائي )

الجهاز المركزي للرقابة 159

المالية

1039فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم1300.002019نعممهنية طباعةمهنية طباعة1994-01-29إدلب07010112513ابتسامصبا خالد غزال402400004

والبيئة

وزارة الزراعة 1016عامل هاتف

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

وزارة الزراعة 165سائقوزارة التربية164سائق/ عمل إداريوزارة التربيةالال6ال145.002007نعمسوق عموميشهادة سواقة1993-01-05إدلب07230006871كفاءمحمد مصطفى خطيب502400005

واإلصالح الزراعي

612سائق

وزارة الزراعة الال3نعم2353.002016نعمسوق عموميشهادة سواقة1979-01-19إدلب07040043669جميلة اسودعقيل كامل اسود602400007

واإلصالح الزراعي

/ عمل إداريوزارة التربية612سائق

سائق

135سائقوزارة النقل164

وزارة الزراعة الال0نعم2470.002016نعمسوق عموميشهادة سواقة1977-03-20إدلب07040022150شاهزنان زنوبةفاضل عبد المنعم حاج سعيد702400008

واإلصالح الزراعي

الهيئة المركزية للرقابة 612سائق

والتفتيش

164سائق/ عمل إداريوزارة التربية19سائق

/ محضر مخبري وزارة النقلالال0نعم1365.002019نعمطبوغرافياطبوغرافيا2003-06-01إدلب07210096872نوال الجسريزينب احمد زيتون802400009

فني

طبوغرافي وزارة النقل134

مهني

وزارة الزراعة 136

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

مهني ميكانيك وزارة الموارد المائيةالال9نعم130.002009نعمميكانيكميكانيك1994-05-21إدلب07150026886مريم عبد الرزاقمصطفى محمد الخلف902400010

ديزل

1824

وزارة الزراعة 136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم154.002012نعمطبوغرافياطبوغرافيا1997-08-05إدلب07010134740فاديةاالء محمد رحاب عيسى1002400011

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

/ محضر مخبري وزارة النقلالال0نعم1753.002015نعمطبوغرافياطبوغرافيا2000-03-20إدلب07180013650زهرة زهر الديننور محمد هشوم1102400012

فني

طبوغرافي وزارة النقل134

مهني

136

/ محضر مخبري وزارة النقلالال0نعم142.002004نعمطبوغرافياطبوغرافيا1988-09-20إدلب07210023675لطيفة عزيزيراوية محمد اخرس1202400013

فني

134

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم142.001997نعمطبوغرافياطبوغرافيا1980-09-01إدلب07220099735ساميةمنيرة يوسف رحمون1302400014

وزارة االدارة المحلية الال2نعم207.002011نعم(د)فئة شهادة سواقة1982-01-01إدلب07130000283ريا المقصوصاحمد عبد المطيع العليوي1402400015

والبيئة

سائق باص نقل 

داخلي

وزارة االدارة المحلية 1010

والبيئة

سائق آليات 

إطفاء

وزارة االدارة المحلية 1009

والبيئة

1011سائق آليات إطفاء

وزارة الزراعة الال0نعم234.002011نعمطبوغرافياطبوغرافيا1996-08-15إدلب07010100451جومانااحالم أسد حمندوش1502400016

واإلصالح الزراعي

طبوغرافي وزارة النقل615عامل زراعي

مهني

136

772(ميكانيكي)مهني وزارة الموارد المائيةالال0نعم137.002004نعمميكانيكميكانيك1987-04-10إدلب07130022291زاهدة الصالحيحيى عوض العرنوس1602400017

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال9نعم124.002007نعمطبوغرافياطبوغرافيا1992-06-25إدلب07210096681كوثر دقاقاحمد صادق عيد1702400018

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم1700.002016نعمطبوغرافياطبوغرافيا1986-02-16إدلب07010046667منار االعرجرؤى سلطان البكور1802400019

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0ال142.002010نعمطبوغرافياطبوغرافيا1995-04-12إدلب07150035734مريم العبدزهية احمد الخسارة1902400020

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0ال198.002012نعمطبوغرافياطبوغرافيا1990-03-05إدلب07010002347غادة حامضبدور صالح حامض2002400021

وزارة الزراعة الال0ال186.002001نعمسوق عموميشهادة سواقة1986-04-11إدلب07010118443أميرةمحمد عبد الكريم ناطور2102400022

واإلصالح الزراعي

/ عمل إداريوزارة التربية612سائق

سائق

135سائقوزارة النقل164

/ محضر مخبري وزارة النقلالال0نعم160.001995نعمطبوغرافياطبوغرافيا1980-03-08إدلب07010114277امينة غزالسلمى محمد غزال2202400023

فني

طبوغرافي وزارة النقل134

مهني

136

وزارة الزراعة الال0ال142.002003نعممهنة عامل زراعةمهنة عامل زراعة1988-03-02إدلب07130012467سميحة الحاج احمدعاهدة ابراهيم الحاج احمد2302400024

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

صيانة شبكات و 1996-10-01إدلب07240137105غزالة موسىنورس عبد الروؤف شاكر2402400025

اتصاالت

صيانة شبكات و 

اتصاالت

محضر وزارة النقل136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم199.002012نعم

فني/ مخبري 

وزارة االدارة المحلية 134

والبيئة

1016عامل هاتف

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم1494.002014نعمطبوغرافياطبوغرافيا1998-08-10إدلب07060023699فاطمة الحسن الصالحاية صخر الصالح2502400026

/ محضر مخبري وزارة النقلالال0نعم176.002005نعمطبوغرافياطبوغرافيا1989-01-01إدلب07060024741بدرية المحمدكوثر احمد العلي2602400027

فني

طبوغرافي وزارة النقل134

مهني

136

محضر وزارة النقل136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0ال125.002002نعمطبوغرافياطبوغرافيا1987-06-10إدلب07010049960رشيدة سعد الدينهال سعد الدين سعد الدين2702400028

فني/ مخبري 

وزارة الزراعة 134

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

وزارة الزراعة 136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم1636.002014نعممهنة عامل زراعةمهنة عامل زراعة1998-02-28إدلب07010036337رحاب عطارنور سمير جبره2802400029

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

وزارة الزراعة 136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم1961.002018نعمطبوغرافياطبوغرافيا1979-07-07إدلب07110009043انصاف علونبتول عبد الرحمن شيخ علون2902400030

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

وزارة الزراعة 136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم125.002001نعمطبوغرافياطبوغرافيا1986-04-09إدلب07110022979نوال المرعييارا عبد الحميد المرعي3002400031

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

وزارة الزراعة الال0نعم1596.002020نعممهنة عامل زراعةمهنة عامل زراعة1988-11-01إدلب05110029419مريم المحموددوله محمد المحمود3102400032

واإلصالح الزراعي

615عامل زراعي

/ محضر مخبري وزارة النقلالال0نعم187.002013نعمطبوغرافياطبوغرافيا1985-11-11إدلب07110058331سميارامي بسام جنكي3202400033

فني

طبوغرافي وزارة النقل134

مهني

وزارة الزراعة 136

واإلصالح الزراعي

617نجار

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم148.001995نعمطبوغرافياطبوغرافيا1979-04-22إدلب07170042739سلوى البكورمرام نهاد البكور3302400034

محضر وزارة النقل136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم217.002012نعمطبوغرافياطبوغرافيا1998-01-01إدلب07240060286اسماء عبد الكريمفلك احمد كزعور3402400035

فني/ مخبري 

134

وزارة الزراعة 164سائق/ عمل إداريوزارة التربيةالال0نعم155.001994نعمسوق عموميشهادة سواقة1978-08-04إدلب07180022085سحر جمعةعبد الغني محمد فاخر العريان3502400036

واإلصالح الزراعي

165سائقوزارة التربية612سائق

136طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0نعم2194.002016نعمطبوغرافياطبوغرافيا1973-07-01إدلب07110000233سرسك الخليفنعيمة فايز الخليف3602400037
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