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عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

وزارة االدارة المحلية الال58.1020200حقوقحقوقإجازة1996-09-05الحسكة09010189484كفى المحمدنور نبيل المحمد العكل103100001

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1رئيس شعبة الرخص

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

4رئيس شعبة العقودوزارة االدارة المحلية والبيئة10

وزارة التجارة الداخلية الال63.1820160الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1985-09-01الحسكة08010171891مهااماني عبدهللا الظاهر203100002

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التراخيص

وزارة االقتصاد والتجارة 544اداري جامعيوزارة الصحة135

الخارجية

156معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال61.4520140حقوقحقوقإجازة1988-01-20الحسكة08100004570سميرةايمان فواز البركو303100003

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية543اداري جامعيوزارة الصحة10

وزارة االدارة المحلية الال76.0820200حقوقحقوقإجازة1989-02-05الحسكة08150018313زهودمها محمد زكي العسكر403100004

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الشؤون االجتماعية 543اداري جامعيوزارة الصحة10

والعمل

69معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال68.3720200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-08-26الحسكة08010038771خضرة المحمدزياد عياده الرحيل503100005

والبيئة

8مهندس

وزارة االدارة المحلية الال75.9320170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01الحسكة08040000421عيدةهنوف علي حمزة603100006

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 5رئيس شعبة الجباية

والبيئة

7رئيس شعبة الرواتبوزارة االدارة المحلية والبيئة6رئيس شعبة الرسوم

وزارة الزراعة 544اداري جامعيوزارة الصحةالال83.6920200محاسبةاقتصادإجازة1998-05-18الحسكة08160158745نزيهانور طه حياوي703100007

واإلصالح الزراعي

706دارسوزارة المالية390معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال60.7420196حقوقحقوقإجازة1989-04-07الحسكة08010101326حمدةميزر كرم الفتاح803100008

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1رئيس شعبة الرخص

والبيئة

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة4رئيس شعبة العقود

العقاري

10

وزارة االدارة المحلية 686معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.3120200حقوقحقوقإجازة1991-04-05الحسكة08040041295خديجة الحميديجمانه احمد الحميدي903100009

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة التجارة الداخلية 10

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة التجارة الداخلية الال70.1720140حقوقحقوقإجازة1992-01-28دير الزور09010231650فتونآالء سمير الحاج محمد1003100010

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الذاتية

686معاون رئيس شعبةوزارة المالية696دارسوزارة المالية143

721دارسوزارة المالية717دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال63.9520150حقوقحقوقإجازة1993-01-01الحسكة08120009277شاهه يوسفنجوى احمد حسين1103100011

701دارسوزارة المالية709دارسوزارة المالية708دارسوزارة الماليةالال69.1520200دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-05-15الحسكة08010122001جوهرهبشرى علي الفياض1203100012

وزارة االدارة المحلية 544اداري جامعيوزارة الصحةالال75.8120170إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-06-10الحسكة08010112715تركيهاالء عزو الخليف1303100013

والبيئة

وزارة االقتصاد والتجارة 6رئيس شعبة الرسوم

الخارجية

1101منسق أعمال

وزارة الشؤون الال64.2420130حقوقحقوقإجازة1985-01-10الحسكة08080017325شمسهمنتهى احمد العكله1403100014

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 69معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

707دارسوزارة المالية143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة الزراعة الال74.7320160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-09-27الحسكة08170002767شاههوعد ابراهيم عيسى1503100015

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة الشؤون 1101مدرسوزارة السياحةالال91.7720160محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01الحسكة08170070608وضحةمارال عبدالحميد شيخ سليمان1603100016

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة واإلصالح 68معاون رئيس شعبة

الزراعي

390معاون رئيس شعبة

546اداري جامعيوزارة الصحةالال63.2220160إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01الحسكة08120088035بشرىملك جاسم القاسم1703100017

وزارة الزراعة الال56.4920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الحسكة08090125534شمسةحنان حسن الحسن1803100018

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة 706دارسوزارة الماليةالال82.8520180محاسبةاقتصادإجازة1993-08-01الحسكة08050001184عيدةيسرى مهيدي المنفي1903100019

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 390معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

135معاون رئيس شعبة التراخيص

وزارة االقتصاد والتجارة 1016دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال66.5020190حقوقحقوقإجازة1985-05-10الحسكة08010149924سعادهندية احمد العيسى2003100020

الخارجية

وزارة الزراعة واإلصالح 1103دارس قانوني

الزراعي

1190دارس قانوني

وزارة الشؤون االجتماعية 723دارسوزارة المالية688معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.9520200حقوقحقوقإجازة1994-04-15الحسكة08110037584سميرةحنان ابراهيم بطو2103100021

والعمل

76معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون الال63.8720210حقوقحقوقإجازة1993-05-10الحسكة08110092621سعدهخديجه محمد المحمد الحسين2203100022

االجتماعية والعمل

733معاون رئيس قسموزارة المالية722دارسوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

1رئيس شعبة الرخصوزارة االدارة المحلية والبيئة543اداري جامعيوزارة الصحة451معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال64.9120200حقوقحقوقإجازة1996-03-20حلب02330079020داللابتسام علي الخلف2303100023

673رئيس شعبة التوجيةوزارة الدفاعالال59.7420120إعالمإعالمإجازة1985-02-03حمص04010415124وعددانيا صبحي عبارة2403100024

وزارة االدارة المحلية الال59.2820180اقتصاداقتصادإجازة1991-02-01الحسكة08010115976خميسهمنى ابراهيم الغبين2503100025

والبيئة

رئيس شعبة النفقات 

العامة

وزارة االدارة المحلية 2

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

االيرادات

21معاون رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي3

وزارة االدارة المحلية الال78.6620200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-10الحسكة08160011544سارهسلمى حسين احمد2603100026

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

وزارة الزراعة الال61.5420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-04الحسكة08020064361فطيمامنه احمد الجدوع2703100027

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

728دارسوزارة المالية687معاون رئيس شعبةوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال64.2920210دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-02-24الحسكة08120026957فاطمةجليلة علي الدويد2803100028

وزارة االدارة المحلية الال64.8620117حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1984-05-15الحسكة08100005716هاللةاحمد فرحان البركو2903100029

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 6رئيس شعبة الرسوم

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

االيرادات

7رئيس شعبة الرواتبوزارة االدارة المحلية والبيئة3

وزارة الزراعة الال83.0720200محاسبةاقتصادإجازة1997-03-01الحسكة08010195795عذابنور محمد الوجعان3003100030

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 390معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

ممعاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

705دارسوزارة المالية137

731معاون رئيس قسموزارة المالية730معاون رئيس شعبةوزارة المالية703دارسوزارة الماليةالال61.7920170حقوقحقوقإجازة1994-01-01الحسكة08010161430نعيمةرشا محمود الزطو3103100031

وزارة النفط والثروة الال71.9620165محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01الحسكة08150036664فلايرصخر محمد السطام3203100032

المعدنية

معاون رئيس الشعبة 

المالية

544اداري جامعيوزارة الصحة704دارسوزارة المالية163

هيئة التخطيط والتعاون الال72.0120170اقتصاداقتصادإجازة1991-04-20دير الزور09080022788نهلةامل نبيل الخماس3303100033

الدولي

6رئيس شعبة الرسوموزارة االدارة المحلية والبيئة544اداري جامعيوزارة الصحة21معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال73.9520170حقوقحقوقإجازة1994-11-24الحسكة08020027955اسمىسلوى احمد محبوب3403100034

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

685معاون رئيس شعبةوزارة المالية10

701دارسوزارة المالية703دارسوزارة المالية702دارسوزارة الماليةالال64.5320190دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-09-30الحسكة08162278438هدلةهناده حمد هطليس3503100035

وزارة الشؤون االجتماعية 733معاون رئيس قسموزارة المالية688معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.6020210حقوقحقوقإجازة1991-04-01الحسكة08010098763مريمفاطمة ابراهيم شيخ حسين3603100036

والعمل

76معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال61.6220180محاسبةاقتصادإجازة1992-10-08الحسكة08040013203فاطمةهاشم صالح الرمضان3703100037

والبيئة

رئيس شعبة النفقات 

العامة

وزارة االدارة المحلية 2

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 5رئيس شعبة الجباية

وحماية المستهلك

135معاون رئيس شعبة التراخيص

وزارة الزراعة الال65.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-01الحسكة08010066205تمامعال رعد المزعل3803100038

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة731معاون رئيس قسموزارة المالية543اداري جامعيوزارة الصحةالال66.5620160حقوقحقوقإجازة1995-01-01الحسكة08040047977خميسهخالده محمد العبيد3903100039

العقاري

10

وزارة الزراعة الال66.1620190حقوقحقوقإجازة1991-01-01حلب02250010910وردهسمر ضيفان الشيخو4003100040

واإلصالح الزراعي

696دارسوزارة المالية695دارسوزارة المالية389معاون رئيس شعبة

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية703دارسوزارة المالية543اداري جامعيوزارة الصحةالال61.5220180حقوقحقوقإجازة1993-01-06الحسكة08010098945سعادنجوى خضر الغنام4103100041

وزارة االدارة المحلية الال70.3620190هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-10-01الحسكة08060015018فاديةهناء خالد يوسف4203100042

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

وزارة الزراعة الال60.1920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-19دير الزور09010123150ميادهاسماء جمال سيف4303100043

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال75.2020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-14الحسكة08150006102سهاممنى عبدهللا العلي4403100044

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة االدارة المحلية الال60.4320210حقوقحقوقإجازة1987-09-01الحسكة08010127733جوهرةمريم خضر الخلف4503100045

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4رئيس شعبة العقود

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

708دارسوزارة المالية10

رئيس شعبة قطف الدم وزارة الدفاعالال74.1720190صيدلةصيدلةإجازة1995-01-20الحسكة08020019769رابعة اكنيهربثينة خضر اكنيهر4603100046

وضمان الجودة

677

وزارة االدارة المحلية الال73.8220200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1997-02-20الحسكة08040048844مطره الحسنسحر علي العلي4703100047

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة الزراعة الال61.2520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-01إدلب07060025321زينبليلى ياسين السعيد4803100048

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال77.0920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01الحسكة08040051577فضهمايا اسماعيل البكر4903100049

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال64.2920114حقوقحقوقإجازة1984-11-25الحسكة08160003368امينهابراهيم محمد الحسن5003100050

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

730معاون رئيس شعبةوزارة المالية685معاون رئيس شعبةوزارة المالية10

األولى:الحسكة        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم
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األولى:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال59.2720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01الحسكة08100013193سميهمروه عبدالقادر الخليل5103100051

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال64.2020190دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-04-09الحسكة08010115401كوثراماني احمد الغبين5203100052

واإلصالح الزراعي

715دارسوزارة المالية451معاون رئيس شعبةوزارة التربية389معاون رئيس شعبة

719دارسوزارة المالية713دارسوزارة المالية683معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال82.6520200محاسبةاقتصادإجازة1998-09-18الحسكة08110166964فكريه العلوهديل عوده العباس5303100053

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية713دارسوزارة المالية719دارسوزارة الماليةالال75.6320200محاسبةاقتصادإجازة1998-07-12الحسكة08110035026ترفه المحمدمروه عليان مخلف5403100054

وزارة االدارة المحلية الال70.3720200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-04-10الحسكة08170017323عاليه مطرمروه علي الداود5503100055

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة االدارة المحلية 544اداري جامعيوزارة الصحةالال76.8020160اقتصاداقتصادإجازة1994-08-21الحسكة08010123066كاجهان المحمدفاطمه حسين الفروخ5603100056

والبيئة

وزارة الزراعة واإلصالح 6رئيس شعبة الرسوم

الزراعي

390معاون رئيس شعبة

714دارسوزارة المالية1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي683معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال77.0620180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01الحسكة08110095990زهرهرهف احمد األبراهيم5703100057

وزارة األشغال العامة 733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال57.7020210حقوقحقوقإجازة1999-01-04الحسكة08110066179عنود البطوياسمين محمد البطو5803100058

واإلسكان

728دارسوزارة المالية18مشرف تعاوني

وزارة الزراعة الال62.7920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-02دير الزور09010070594هديهماسة خالد عبد القادر5903100059

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة االدارة المحلية الال65.8020200حقوقحقوقإجازة1989-10-02الحسكة08100064031شاهانسرين حسين يوسف6003100060

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

543اداري جامعيوزارة الصحة730معاون رئيس شعبةوزارة المالية10

730معاون رئيس شعبةوزارة المالية731معاون رئيس قسموزارة المالية710دارسوزارة الماليةالال61.5620210حقوقحقوقإجازة1993-06-05الحسكة08040068336فاطمةروضة عبد المنصور6103100061

وزارة الزراعة الال85.5920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-23الحسكة08170058455عمشهمنال عبدي فرمان6203100062

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية684معاون رئيس شعبةوزارة المالية734معاون رئيس قسموزارة الماليةالال68.6020190مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-05-22الحسكة08090168160هاجرهيا حسين السنجار6303100063

وزارة االدارة المحلية الال65.0820193حقوقحقوقإجازة1979-06-13الحسكة09010162167ثريهمحمود رجب الحاج عثمان6403100064

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الزراعة 10

واإلصالح الزراعي

695دارسوزارة المالية389معاون رئيس شعبة

وزارة األشغال العامة الال60.2520210حقوقحقوقإجازة1989-08-15الحسكة08050015423عائشةمحمد مشعل الديج6503100065

واإلسكان

وزارة الزراعة 18مشرف تعاوني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 389معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة النفط والثروة الال82.8620190مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-01الحسكة08010118038فضيلهاالء علي الجدوع6603100066

المعدنية

معاون رئيس الشعبة 

المالية

681معاون رئيس شعبةوزارة المالية732معاون رئيس قسموزارة المالية163

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة543اداري جامعيوزارة الصحة731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.6420150حقوقحقوقإجازة1993-01-15دير الزور09010084560كفاءهناء صبحي اليوسف6703100067

العقاري

10

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية835دارسوزارة الموارد المائية708دارسوزارة الماليةالال64.1620140حقوقحقوقإجازة1991-09-01دير الزور09120008746فاطمهشذى عبيد المطلك العلي6803100068

وزارة الزراعة الال84.2120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-02الحسكة08140029471زكيهفاطمه محمد العلي6903100069

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية546اداري جامعيوزارة الصحة713دارسوزارة الماليةالال79.8020180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-10الحسكة08090172500نعيمه لياسينفاطمة صالح العرب7003100070

وزارة الزراعة الال73.8220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-05الحسكة08110166694فاطمهشيماء سليمان الحسن7103100071

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

713دارسوزارة المالية546اداري جامعيوزارة الصحة681معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.7920210محاسبةاقتصادإجازة1995-03-06الحسكة08120101327ترفةفاطمه سليمان الصالح7203100072

وزارة االدارة المحلية 708دارسوزارة الماليةالال65.7220110حقوقحقوقإجازة1987-03-02الحسكة08040030662وضحةحمدية ابراهيم حمدان7303100073

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة األشغال العامة 10

واإلسكان

18مشرف تعاوني

وزارة الزراعة الال63.2520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-11الحسكة08170064247ترفهشيرين شكري احمد7403100074

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال74.6520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01الحسكة08100109814عنود المحمدبشرى يونس السليمان7503100075

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية 713دارسوزارة المالية683معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال78.8120200محاسبةاقتصادإجازة1998-12-23الحسكة08090098059منيفة الصالحمنى عدنان المحيميد7603100076

والعمل

75معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال60.6620100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-02الحسكة08010050247عيشةسالم محمود محمد7703100077

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال63.0920146لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-01الحسكة08090145657خديجةحسين خليل الحسين7803100078

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال64.7720130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1986-07-13الحسكة08090066174مكرمه محمدخناف فواز محمد7903100079

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

723دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة المالية685معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.9720134حقوقحقوقإجازة1987-01-01الحسكة08090068865ترفهخالد محمد الكريمو8003100080

وزارة االدارة المحلية 730معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.1020210حقوقحقوقإجازة1994-01-03الحسكة08080025257نعيمهسحر سليمان الشحاذة8103100081

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

703دارسوزارة المالية10

وزارة االدارة المحلية الال64.7620210دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-08-01الحسكة08010142185ترفهشمسه عباس الشحاذه8203100082

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 4رئيس شعبة العقود

وحماية المستهلك

1رئيس شعبة الرخصوزارة االدارة المحلية والبيئة143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة االدارة المحلية الال70.9220190هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1993-01-10الحسكة08100003681ثقيلةدعاء نايف الجمعة8303100083

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة الزراعة الال58.2620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-04الحسكة08100060062غادههيفي عبدالخالق همو8403100084

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة االدارة المحلية الال63.0520140حقوقحقوقإجازة1988-05-20الحسكة08010039453امينههيام عبد الذيبو8503100085

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

543اداري جامعيوزارة الصحة688معاون رئيس شعبةوزارة المالية10

وزارة الزراعة الال67.8520200حقوقحقوقإجازة1994-02-10الحسكة08110045724كمرةثريا رشيد االبراهيم8603100086

واإلصالح الزراعي

وزارة األشغال العامة 702دارسوزارة المالية389معاون رئيس شعبة

واإلسكان

18مشرف تعاوني

وزارة الزراعة الال61.6920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01الحسكة08100112828امينةوعد خضر سليمان8703100087

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الشؤون الال62.2320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-01الحسكة08160112507امونهنهى اسماعيل العليان8803100088

االجتماعية والعمل

687معاون رئيس شعبةوزارة المالية717دارسوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال64.8720170مالية ومصارفاقتصادإجازة1985-07-05الحسكة08010165348عمشةيسرى مهيدي المحمد8903100089

واإلصالح الزراعي

5رئيس شعبة الجبايةوزارة االدارة المحلية والبيئة544اداري جامعيوزارة الصحة390معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال61.9520210حقوقحقوقإجازة1997-01-02الحسكة08160022642حللهمريم ويس خشمان9003100090

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

730معاون رئيس شعبةوزارة المالية731معاون رئيس قسموزارة المالية10

وزارة الزراعة الال63.9920150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-28الحسكة08100017291خالصةبشرى محمد خالد عبدالرحمن9103100091

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة الزراعة الال77.6020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-01الحسكة08090240556ريمههدى احمد العزيز9203100092

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية 546اداري جامعيوزارة الصحةالال73.6720125إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-01-04الحسكة08120002850بترهفرحان حسن العزو9303100093

والبيئة

رئيس شعبة النفقات 

العامة

وزارة التجارة الداخلية 2

وحماية المستهلك

135معاون رئيس شعبة التراخيص

وزارة االدارة المحلية الال71.5120170مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-10-28الحسكة08120016447ندوهامل حمود الدنو9403100094

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

االيرادات

وزارة االدارة المحلية 3

والبيئة

6رئيس شعبة الرسوموزارة االدارة المحلية والبيئة5رئيس شعبة الجباية

وزارة االدارة المحلية الال71.3320190محاسبةاقتصادإجازة1992-08-01الحسكة08050034329شاههايمان عبدالحميد حمادي9503100095

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

االيرادات

وزارة االدارة المحلية 3

والبيئة

6رئيس شعبة الرسوموزارة االدارة المحلية والبيئة5رئيس شعبة الجباية

وزارة الزراعة الال63.1320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الحسكة08090166521خرمهمنال نايف العريط9603100096

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

685معاون رئيس شعبةوزارة المالية711دارسوزارة المالية834دارسوزارة الموارد المائيةالال60.6820200حقوقحقوقإجازة1977-05-23الحسكة08040036452هنوفنور حمود الشيخ نامس9703100097

وزارة الزراعة الال76.1920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01الحسكة08010159367لمعهوالء صالح معيش9803100098

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

1986جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال68.1520164جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-01-20الحسكة08010042707هاجرعمر صالح احمد9903100099

وزارة الزراعة الال57.6020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-20الحسكة08040002243شاههسماح حسين العليوي10003100100

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال61.1520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-05الحسكة08090156196فاطمهسناء يوسف العبد10103100101

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة الزراعة الال59.2220070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-29حمص04120082015ريمهختام محمد خرمه10203100102

واإلصالح الزراعي

1184مدرس
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وزارة الزراعة الال77.6620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-08الحسكة08020073489شمسهشاهه عبود الحسن10303100103

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال50.0020010حقوقحقوقإجازة1977-06-01حماه05020075533فاطمةروضه يحيى خالد10403100104

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد والتجارة 543اداري جامعيوزارة الصحة10

الخارجية

1103دارس قانوني

وزارة الزراعة 1016دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال60.4520210حقوقحقوقإجازة1992-01-03الحسكة08160022225قمرهفتحية خليل عليوي10503100105

واإلصالح الزراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 1190دارس قانوني

الخارجية

1104محلل بيئة عمل

715دارسوزارة المالية687معاون رئيس شعبةوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.8520190حقوقحقوقإجازة1993-01-20الحسكة08090152100زائدةمسيكه سعيد جمعه10603100106

وزارة االقتصاد والتجارة 1016دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال61.4720160حقوقحقوقإجازة1991-07-01الحسكة08090120381جميله بدرانباسل سليمان الرفيض10703100107

الخارجية

727دارسوزارة المالية1106محلل بيئة عمل

وزارة الشؤون الال66.8020113حقوقحقوقإجازة1989-01-01الحسكة08090136069زهرةماهر احمد االحمد10803100108

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 687معاون رئيس شعبةوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة االدارة المحلية الال62.4320190حقوقحقوقإجازة1996-04-17الحسكة08030058400حمدةشيماء محمد الفرج10903100109

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد والتجارة 686معاون رئيس شعبةوزارة المالية10

الخارجية

1103دارس قانوني

وزارة االدارة المحلية الال71.6620200حقوقحقوقإجازة1989-05-01الحسكة08020034892نوفةمروة خلف العثمان11003100110

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

731معاون رئيس قسموزارة المالية543اداري جامعيوزارة الصحة10

وزارة االدارة المحلية 727دارسوزارة الماليةالال64.8120180حقوقحقوقإجازة1993-03-10الحسكة08090124008جميلةخالد سليمان الرفيض11103100111

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الزراعة واإلصالح 10

الزراعي

1190دارس قانوني

وزارة االدارة المحلية الال60.7420200حقوقحقوقإجازة1994-01-01دير الزور09010230948يسرىايمان يوسف المصطفى11203100112

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الشؤون 10

االجتماعية والعمل

701دارسوزارة المالية69معاون رئيس شعبة

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية543اداري جامعيوزارة الصحة695دارسوزارة الماليةالال67.3120200حقوقحقوقإجازة1994-01-12دير الزور09060042985روباصهند محمد الحميد11303100113

وزارة االقتصاد والتجارة 1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال77.4220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-12الحسكة08060009743نورهاسراء حسين العبيد11403100114

الخارجية

544اداري جامعيوزارة الصحة1101منسق أعمال

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-02-01الحسكة08100083160غزاله حسندلدا محمدمهدي العثمان11503100115

المشروعات صغيرة

هيئة التخطيط والتعاون الال72.9120190

الدولي

وزارة التجارة الداخلية 21معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

ممعاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

وزارة التجارة الداخلية 137

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغير الغذائية

138

وزارة الزراعة الال66.0020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-02-01دير الزور09010218657فوزيه الحاج تمرخالدة محمدوليد العبدهللا الجاجان11603100116

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الشؤون الال68.1820200حقوقحقوقإجازة1997-01-08الحسكة08090131233عنود العاكوبمنار احمد العاكوب11703100117

االجتماعية والعمل

727دارسوزارة المالية728دارسوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال61.3320200حقوقحقوقإجازة1995-01-20الحسكة08010140544غبشههيفاء حامد حمود11803100118

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد والتجارة 731معاون رئيس قسموزارة المالية10

الخارجية

1103دارس قانوني

وزارة االدارة المحلية الال71.7620180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-01دير الزور09050076424عفرهغفران احمد الخلف العطاهلل11903100119

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة االقتصاد والتجارة 834دارسوزارة الموارد المائية731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.0820190حقوقحقوقإجازة1987-02-12الحسكة08010066654سهامشيماء محمد العلي اللجي12003100120

الخارجية

1103دارس قانوني

وزارة الزراعة الال73.2320070إرشاد نفسيتربيةإجازة1983-03-25الحسكة08110104990امينه محمدنورا يوسف حسو12103100122

واإلصالح الزراعي

1189مرشد تربوي

وزارة االدارة المحلية 711دارسوزارة الماليةالال67.9520170حقوقحقوقإجازة1992-07-06دير الزور09030000786امينهاميره عبدالصمد العلي12203100123

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

686معاون رئيس شعبةوزارة المالية10

وزارة النفط والثروة 682معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.9720180محاسبةاقتصادإجازة1996-02-18الحسكة08030049816أميرةنورا خلف سليم12303100124

المعدنية

معاون رئيس الشعبة 

المالية

1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي163

695دارسوزارة المالية685معاون رئيس شعبةوزارة المالية834دارسوزارة الموارد المائيةالال70.1620180حقوقحقوقإجازة1995-07-20الحسكة08010159412سعدهسراب حسين العامر12403100125

وزارة االدارة المحلية الال75.9720210مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-05-14حماه05010717887مهارشا محمد نزير12503100126

والبيئة

732معاون رئيس قسموزارة المالية682معاون رئيس شعبةوزارة المالية7رئيس شعبة الرواتب

وزارة الشؤون الال68.2820190حقوقحقوقإجازة1972-10-10دير الزور09010019767خديجةهناء محمود شعار12603100127

االجتماعية والعمل

685معاون رئيس شعبةوزارة المالية543اداري جامعيوزارة الصحة69معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال80.5920180دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-01-01الحسكة08010119296موزةقطوف غالي العوض12703100128

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة المحلية 10

والبيئة

4رئيس شعبة العقودوزارة االدارة المحلية والبيئة1رئيس شعبة الرخص

716دارسوزارة المالية722دارسوزارة المالية687معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.4720180حقوقحقوقإجازة1994-09-20الحسكة08120028734شاهةهبة حمد المحمد12803100129

وزارة الزراعة الال61.2220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01الحسكة08110034044ربيعةايمان سلومي الحميد12903100130

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة االدارة المحلية الال71.6020160الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1986-08-28حلب02430002950عائشةعبير محمد االبراهيم13003100131

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

االيرادات

وزارة االدارة المحلية 3

والبيئة

1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي5رئيس شعبة الجباية

وزارة الزراعة الال71.8420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-12الحسكة08100007556اميره البركومنى عطاهلل البركو13103100132

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال76.3220200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1997-03-28دير الزور09010186920نصره فتيحرزان عطاهلل االحمد13203100133

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

وزارة التجارة الداخلية 543اداري جامعيوزارة الصحةالال60.6820190حقوقحقوقإجازة1991-03-20الحسكة09060015630عائشةفاطمة احمد العبيد13303100134

وحماية المستهلك

834دارسوزارة الموارد المائية143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة الزراعة الال61.7920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10الحسكة08120034526فاطمهناهي حمزه الكعود13403100135

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال63.0020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03الحسكة08090119710هاجر العوضهدى علي العوض13503100136

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة االدارة المحلية الال70.4920180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-08-22الحسكة08160129027جهان حاج امينليلوز صالح الدين معي13603100137

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة الزراعة الال73.2220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01الحسكة08010122463سهام السليمانمريم ناجي العرجه13703100138

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال75.4320210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1997-03-28دير الزور09010186918نصره فتيحأمان عطاهللا االحمد13803100139

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

وزارة الزراعة الال64.5020190إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-07-15الحسكة08110022879ربيعه عمررحمه عبداالله علي13903100140

واإلصالح الزراعي

1189مرشد تربوي

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1989-01-01الحسكة08090046840روعةوالء احمد عبيد14003100141

المشروعات صغيرة

وزارة االدارة المحلية الال59.3320170

والبيئة

وزارة النفط والثروة 6رئيس شعبة الرسوم

المعدنية

معاون رئيس الشعبة 

المالية

544اداري جامعيوزارة الصحة163

وزارة الزراعة الال60.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الحسكة08110021725امونةعبدهللا سليمان العالوي14103100142

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

686معاون رئيس شعبةوزارة المالية721دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال57.9820183حقوقحقوقإجازة1991-12-11الحسكة08140010212هدلهخلف محمد كطاف14203100143

وزارة الزراعة الال70.5320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-10الحسكة08040000353وضحةسناء احمد الحمزة14303100144

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

727دارسوزارة المالية723دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال67.1620180حقوقحقوقإجازة1995-05-14الحسكة08090103592هنوفعاليه عبدهللا المحمد14403100145

وزارة االقتصاد الال66.4320220حقوقحقوقإجازة1997-01-20الحسكة08100070465جوهرةمرح احمد عيسى14503100146

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1103دارس قانوني

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1104محلل بيئة عمل

الخارجية

1105محلل بيئة عمل

وزارة الزراعة الال83.3920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-17الحسكة08160155987عنودغالية ابراهيم خشمان14603100147

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة الزراعة الال59.6520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الحسكة08090102127فاطمةمقبولة علي المحمد14703100148

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال74.4620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-25الحسكة08010156093جميلةفاطمة احمد العلي14803100149

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال70.4720210حقوقحقوقإجازة1993-05-12الحسكة09030000821ودادسعاد محمد االحمد14903100150

والبيئة

وزارة الشؤون 1رئيس شعبة الرخص

االجتماعية والعمل

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية69معاون رئيس شعبة

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية726دارسوزارة المالية681معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.7120200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-23الحسكة08120028025امينةمها محمد العلي15003100151

وزارة التجارة الداخلية الال62.5120190مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01الحسكة08040027420امينةليليان احمد العبدهللا15103100152

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

السجل التجاري

وزارة التجارة الداخلية 136

وحماية المستهلك

ممعاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

7رئيس شعبة الرواتبوزارة االدارة المحلية والبيئة137

715دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة المالية687معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.4120190حقوقحقوقإجازة1994-01-09الحسكة08090149809صباح السوديحلوه محمد الحسن15203100153

وزارة الشؤون الال64.9520190حقوقحقوقإجازة1980-01-13حلب02290019363وداده عبدوشيرين صبحي حسو15303100154

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 69معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

701دارسوزارة المالية143معاون رئيس شعبة الذاتية
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وزارة االدارة المحلية الال59.8920213حقوقحقوقإجازة1979-01-09الحسكة08040015248سعده حسنعيسى محمود العبد15403100155

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة المحلية 10

والبيئة

4رئيس شعبة العقودوزارة االدارة المحلية والبيئة1رئيس شعبة الرخص

وزارة االقتصاد والتجارة 543اداري جامعيوزارة الصحةالال64.0020110حقوقحقوقإجازة1986-01-01الحسكة08030037632هدلهعيد محمد الحاسه15503100156

الخارجية

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية1106محلل بيئة عمل

وزارة الزراعة 1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال78.1920180إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-23الحسكة08010012681عبطهفاطمه زياد الجربا15603100157

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 390معاون رئيس شعبة

العلمي

200معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال63.3520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-10الحسكة08090119848عنودرحاب حسن درويش15703100158

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الشؤون 543اداري جامعيوزارة الصحةالال62.8520210حقوقحقوقإجازة1995-09-05الحسكة08080026127شيخهعبير علي الشيخ15803100159

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة واإلصالح 69معاون رئيس شعبة

الزراعي

389معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال70.7420160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-04-01الحسكة08120126598غيمهترفه احمد النزال15903100160

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال70.7420180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-06-25الحسكة08010023850ازنيف كورئيلرين انطون داود16003100161

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة االدارة المحلية الال64.4520170حقوقحقوقإجازة1992-01-15دير الزور09010020546ابتساممحار ثابت لولح16103100162

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الشؤون 10

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 69معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة الزراعة الال57.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الحسكة08100138387يازيهيفاء محمد الشالل16203100163

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال77.9420170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-05الحسكة08090129680جوهرةخلود ظاهر سالم16303100164

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية 687معاون رئيس شعبةوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال61.5420200حقوقحقوقإجازة1994-03-23الحسكة08120062197مريماسماء عبدالوهاب العنتر16403100165

والعمل

76معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال74.9820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01الحسكة08120154717كاملةفلك محمد الحسين16503100166

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة الزراعة الال64.8020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-28الحسكة08090175959سعدةفضة حمود المحمود16603100167

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة الزراعة الال59.8420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02الحسكة08090153614خضرةوالء جمعة الخضير16703100168

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة التجارة الداخلية الال75.0320150إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-05-02الالذقية06220038000ليلىاريج ابراهيم حمدان16803100169

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التراخيص

وزارة االدارة المحلية 135

والبيئة

21معاون رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي6رئيس شعبة الرسوم

وزارة االقتصاد والتجارة 544اداري جامعيوزارة الصحة681معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.3620210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-01الحسكة08160118461نورهجوهر عصام العبيدو16903100170

الخارجية

156معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال64.2020180حقوقحقوقإجازة1996-01-01الحسكة08010090089حضيريهعايشه سالم حميدي17003100171

والبيئة

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة543اداري جامعيوزارة الصحة1رئيس شعبة الرخص

العقاري

10

وزارة االقتصاد الال63.2620160حقوقحقوقإجازة1991-10-08الحسكة08090159380عيدةمحمد علي الخضير17103100172

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة1016دارس قانونيمصرف سورية المركزي1104محلل بيئة عمل

العقاري

10

وزارة االقتصاد والتجارة 695دارسوزارة الماليةالال80.3020200حقوقحقوقإجازة1991-10-01الحسكة08040011345سعدةسماح احمد خليف17203100173

الخارجية

وزارة الزراعة واإلصالح 1103دارس قانوني

الزراعي

1190دارس قانوني

وزارة الزراعة واإلصالح 1016دارس قانونيمصرف سورية المركزي703دارسوزارة الماليةالال63.3120200حقوقحقوقإجازة1995-12-15الحسكة08010136388زهره العليسهام محمد الحمود17303100174

الزراعي

389معاون رئيس شعبة

723دارسوزارة المالية727دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال63.8520200حقوقحقوقإجازة1994-04-01الحسكة08090129172سفانةريم صالح الدين المطر17403100175

686معاون رئيس شعبةوزارة المالية730معاون رئيس شعبةوزارة المالية543اداري جامعيوزارة الصحةالال63.0220200حقوقحقوقإجازة1993-05-10الحسكة08120089758عنوايمان حسين البرهو17503100176

وزارة الزراعة الال77.2320140رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-10-09الحسكة08090117728غاليهامل حميد الحلو17603100177

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية 730معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.6320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-02-06الحسكة08010128323جازيهروعه محمد جدوع17703100178

والبيئة

731معاون رئيس قسموزارة المالية1رئيس شعبة الرخص

وزارة الشؤون 733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.8320210حقوقحقوقإجازة1997-01-05الحسكة08150042117برويننرمين غازي االحمد17803100179

االجتماعية والعمل

715دارسوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال65.1720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-10الحسكة08120069665هنوف المحمودامينه محمد المحمود17903100180

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة الزراعة 731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال66.35200910حقوقحقوقإجازة1986-10-02الحسكة08020073469امينهأسعد خليل الحسن18003100181

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون االجتماعية 389معاون رئيس شعبة

والعمل

69معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال65.0220160إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-10-30الحسكة08110068555سوريةامل محمد الحسين18103100182

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التراخيص

وزارة االقتصاد والتجارة 135

الخارجية

1102منسق أعمال

1رئيس شعبة الرخصوزارة االدارة المحلية والبيئة695دارسوزارة المالية696دارسوزارة الماليةالال65.7820130دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-20الحسكة08170058370منورافين عبدالحميد سمو18203100183

728دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة المالية723دارسوزارة الماليةالال68.6320110حقوقحقوقإجازة1990-01-15الحسكة08150015043نورهاقبال علي العلي18303100184

وزارة الزراعة الال61.9720215حقوقحقوقإجازة1990-05-04الحسكة08080015971امينهاحمد عبدهللا عبدهللا18403100185

واإلصالح الزراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 835دارسوزارة الموارد المائية389معاون رئيس شعبة

الخارجية

1106محلل بيئة عمل

وزارة االدارة المحلية الال71.0820200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-03-08الحسكة08010123248ترفهمنال محمد صالل18503100186

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

وزارة االدارة المحلية الال78.5720200مائيةهندسة مدنيةإجازة1997-09-12الحسكة08120028950رخيصةساميه محمد الفاضل18603100187

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

فيزياء <-العلومإجازة1993-01-07الحسكة09140011918مياسةوالء محمد الجاسم18703100188

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1987محلل كيميائيوزارة الموارد المائيةالال70.4320180كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1187مدرس

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1983-06-10الحسكة08010058483امينةايمان علي الدايح18803100189

المشروعات صغيرة

وزارة االدارة المحلية الال66.8320150

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 7رئيس شعبة الرواتب

والبيئة

رئيس شعبة النفقات 

العامة

22رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي2

733معاون رئيس قسموزارة المالية723دارسوزارة المالية727دارسوزارة الماليةالال74.2020160حقوقحقوقإجازة1994-10-10الحسكة08120027241عيدهوعد احمد الخضير18903100190

وزارة الشؤون الال62.3320210حقوقحقوقإجازة1998-01-21الحسكة08110006714سعدهروضه عبدهللا الماللي19003100191

االجتماعية والعمل

733معاون رئيس قسموزارة المالية722دارسوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية734معاون رئيس قسموزارة المالية546اداري جامعيوزارة الصحةالال59.9620140مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-01-03الحسكة08120029402عمشهفاضل سليمان الخضير19103100192

وزارة االدارة المحلية الال59.3520180الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1985-07-14الحسكة08090015114عمشه جاسم الصالحسعد محمد السليمان19203100193

والبيئة

رئيس شعبة النفقات 

العامة

2

730معاون رئيس شعبةوزارة المالية731معاون رئيس قسموزارة المالية696دارسوزارة الماليةالال59.1020210حقوقحقوقإجازة1996-01-01الحسكة08110118129فاتنهاماني عصام حسن19303100194

726دارسوزارة المالية725دارسوزارة المالية724دارسوزارة الماليةالال70.2120190محاسبةاقتصادإجازة1994-07-20دير الزور09120058832خديجه البجاريمروه سالم البجاري19403100195

وزارة الزراعة الال62.8920180إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-07-30الحسكة01160078872زهرةبتول احمد علي19503100196

واإلصالح الزراعي

1189مرشد تربوي

731معاون رئيس قسموزارة المالية685معاون رئيس شعبةوزارة المالية1016دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال61.5420193حقوقحقوقإجازة1979-03-25الحسكة08020016008حميدةرياض ابراهيم جذيع19603100197

وزارة النفط والثروة 546اداري جامعيوزارة الصحةالال61.6920130تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1987-02-22الحسكة08090071872درهشعالن فواز الحسو19703100198

المعدنية

معاون رئيس الشعبة 

المالية

2رئيس شعبة النفقات العامةوزارة االدارة المحلية والبيئة163

وزارة االدارة المحلية الال65.0020010حقوقحقوقإجازة1975-04-18الحسكة08100131673فاطمهغاده حسين موسى19803100199

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 709دارسوزارة المالية1رئيس شعبة الرخص

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة الزراعة الال71.4820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-15الحسكة08170002619جوهره الحسينزكيه خلف الحسين19903100200

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال77.4620210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1999-01-01الحسكة08100078394شمسهرحمه محمد خضر20003100201

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

وزارة االدارة المحلية 835دارسوزارة الموارد المائيةالال62.6820200حقوقحقوقإجازة1994-01-01الحسكة08010054649نورهفاطمه محمود الطه20103100202

والبيئة

702دارسوزارة المالية4رئيس شعبة العقود

وزارة الشؤون الال76.2820140حقوقحقوقإجازة1987-01-01الحسكة08040009036ترفةموجف علي الوكاع20203100204

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 69معاون رئيس شعبة

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

4رئيس شعبة العقودوزارة االدارة المحلية والبيئة10

723دارسوزارة المالية716دارسوزارة المالية687معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال65.5620200حقوقحقوقإجازة1986-02-12الرقة11070037085خديجهنشوه احمد الحسين20303100205

وزارة الزراعة الال58.27200710لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-01الحسكة08110008919فوزةناصر ظاهر الحسين20403100206

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة االدارة المحلية الال58.1520130حقوقحقوقإجازة1981-02-07الحسكة08160081222وضحةعبدهللا محمود العرعور20503100207

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة المحلية 10

والبيئة

وزارة الزراعة واإلصالح 4رئيس شعبة العقود

الزراعي

1190دارس قانوني
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األولى:الحسكة        الفئة:محافظة

451معاون رئيس شعبةوزارة التربية711دارسوزارة المالية835دارسوزارة الموارد المائيةالال61.6220215حقوقحقوقإجازة1986-03-08الحسكة08090116841مريمحسام خضير الجلعو20603100208

وزارة الشؤون االجتماعية 546اداري جامعيوزارة الصحة683معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال78.8820170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-25الحسكة08120024387عمشهصباح بدران الضيف20703100209

والعمل

75معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال78.1120150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-01-25الحسكة08040022750وضحهسحر جمعه محمود20803100210

واإلصالح الزراعي

1186مدرس

وزارة االدارة المحلية الال70.7320200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1992-04-20الحسكة08150016111نزهةمريم محمد المحمد20903100211

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة710دارسوزارة المالية731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال59.8320117حقوقحقوقإجازة1988-01-27الحسكة08160017792ريمهعبدالحميد حسين درويش21003100212

العقاري

10

731معاون رئيس قسموزارة المالية701دارسوزارة المالية703دارسوزارة الماليةالال67.6220170حقوقحقوقإجازة1994-01-01الحسكة08040030137ماهاروضه احمد العلي21103100213

717دارسوزارة المالية716دارسوزارة المالية715دارسوزارة الماليةالال63.1620200حقوقحقوقإجازة1985-07-02الحسكة08170010814عمشهربا محمد سعدون21203100214

وزارة الشؤون الال59.5820140حقوقحقوقإجازة1991-01-30الحسكة08120054605سعدهابتسام ابراهيم يوسف21303100215

االجتماعية والعمل

688معاون رئيس شعبةوزارة المالية715دارسوزارة المالية76معاون رئيس شعبة

هيئة التخطيط والتعاون 544اداري جامعيوزارة الصحةالال70.8220170الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1992-01-01الحسكة08010043080فتحيةشفين احمد شريف ابراهيم21403100216

الدولي

وزارة التجارة الداخلية 22رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة الشؤون 

القانونية

139

وزارة التجارة الداخلية الال73.8420160الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1981-01-16الحسكة08100048997بديعهوفاء فوزي العباسي21503100217

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

السجل التجاري

وزارة الزراعة 136

واإلصالح الزراعي

1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1191دارس اقتصادي

وزارة الزراعة 544اداري جامعيوزارة الصحةالال67.5620190الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1990-06-10الحسكة09010032137فلكرهام رشيد نشات الصالح21603100218

واإلصالح الزراعي

1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي390معاون رئيس شعبة

711دارسوزارة المالية710دارسوزارة المالية731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.5120200حقوقحقوقإجازة1989-04-17الحسكة08160038717وضحةماجده عبيد ساير21703100219

وزارة الزراعة الال64.4620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-25الحسكة08090090188بديعهياسمين حسين العيسى21803100220

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة 731معاون رئيس قسموزارة الماليةالال59.3420103حقوقحقوقإجازة1980-05-29الحسكة08020023590عمشهعبدهللا ابراهيم ابراهيم21903100221

واإلصالح الزراعي

835دارسوزارة الموارد المائية1190دارس قانوني

وزارة االدارة المحلية 685معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.8920213حقوقحقوقإجازة1984-01-09الحسكة08020058485عزيزهمحمد عكله الزعيب22003100222

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة التجارة الداخلية 10

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة التجارة الداخلية الال67.0120170حقوقحقوقإجازة1994-08-01الحسكة08010096646فاطمهخلود حمود العوده22103100223

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الذاتية

وزارة الشؤون االجتماعية 543اداري جامعيوزارة الصحة143

والعمل

69معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال58.5620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01الحسكة08110043867خديجهسميه حسن العطو22203100224

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة االدارة المحلية الال71.7820180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-07-02الحسكة08160151872وضحهخديجه احمد الفارس22303100225

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

فيزياء <-العلومإجازة1996-01-20الحسكة08110064509ساميهعبير عوينان الحسين22403100226

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.3020210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1188مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية 687معاون رئيس شعبةوزارة المالية688معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.6220190حقوقحقوقإجازة1995-01-05الحسكة08150029880نورهمنال عبدالقادر المحيميد22503100227

والعمل

76معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة451معاون رئيس شعبةوزارة التربية710دارسوزارة الماليةالال60.6820200حقوقحقوقإجازة1992-03-01الحسكة08060012565جوهرههاله فرحان السلطان22603100228

العقاري

10

فيزياء <-العلومإجازة1992-05-18الحسكة08130081204خديجهايمان جاسم الجاسم22703100229

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.7720190فيزياء

واإلصالح الزراعي

1188مدرس

721دارسوزارة المالية717دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال63.5620200حقوقحقوقإجازة1998-01-20الحسكة08120048843مريمبتول حمادي الحاج الحسين22803100230

وزارة الشؤون الال70.8820200محاسبةاقتصادإجازة1996-02-23الحسكة08140026697تركيهعائشة احمد الفرحان22903100231

االجتماعية والعمل

725دارسوزارة المالية683معاون رئيس شعبةوزارة المالية75معاون رئيس شعبة

544اداري جامعيوزارة الصحة729معاون رئيس شعبةوزارة المالية681معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.5020170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01الحسكة08040037685مريمختام عجاج البكر23003100232

وزارة الزراعة الال56.4920080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-05-02الحسكة08140011443خديجةفادية حسين علي23103100233

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1986-03-16الحسكة08140003741خديجهنارين حسين علي23203100234

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.0420140كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1987محلل كيميائيوزارة الموارد المائية1187مدرس

وزارة التجارة الداخلية الال82.8420210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-03-01حلب02120265156خولةنور الهدى محمد مالك المحمد23303100235

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الشؤون القانونية

هيئة التخطيط والتعاون 139

الدولي

وزارة االقتصاد والتجارة 22رئيس شعبة

الخارجية

1101منسق أعمال

وزارة الزراعة واإلصالح 715دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال75.1320170حقوقحقوقإجازة1992-01-20الحسكة08110061171نجاحتغريد حسن الحسين23403100236

الزراعي

1190دارس قانوني

وزارة الزراعة الال67.2920200مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-08-01الحسكة08100113682عيدههنادي عبود الدندل23503100237

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 390معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

ممعاون رئيس شعبة 

المواد الغذائية

6رئيس شعبة الرسوموزارة االدارة المحلية والبيئة137

وزارة التجارة الداخلية الال67.9920200الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1990-01-01الحسكة08100089513سميره محمداماني ابراهيم سليمان23603100238

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

السجل التجاري

وزارة الزراعة 136

واإلصالح الزراعي

5رئيس شعبة الجبايةوزارة االدارة المحلية والبيئة390معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال77.3520210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01الحسكة08010171696غزالهكوثر علي حسين23703100239

واإلصالح الزراعي

682معاون رئيس شعبةوزارة المالية833مدققوزارة الموارد المائية390معاون رئيس شعبة

رئيس شعبة قطف الدم وزارة الدفاعالال60.1520062صيدلةصيدلةدكتوراه1978-09-10الحسكة08040002736سعدهرياض حمود محمد23803100240

وضمان الجودة

677

721دارسوزارة المالية723دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال64.5820200حقوقحقوقإجازة1998-01-01الحسكة08150039428مرشدهفاطمه نايف المحمد23903100241

713دارسوزارة المالية719دارسوزارة المالية683معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.3720200محاسبةاقتصادإجازة1999-11-10الحسكة08120148393ليلىوسيله عبدهللا الهديهد24003100242

وزارة الزراعة الال65.9320180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-25الحسكة08170110754نادياروناك صالح حجي24103100243

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة الزراعة الال60.1720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-29الحسكة08090091785وفاءبندا درعان عنز24203100244

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة الزراعة الال61.1620210حقوقحقوقإجازة1996-10-01الحسكة08040049466رابعهبشرى محمد حميدي24303100245

واإلصالح الزراعي

543اداري جامعيوزارة الصحة451معاون رئيس شعبةوزارة التربية389معاون رئيس شعبة

452معاون رئيس شعبةوزارة التربية546اداري جامعيوزارة الصحة719دارسوزارة الماليةالال68.8420200محاسبةاقتصادإجازة1996-02-03الحسكة08150058509نوالوالء حمزه الكجو24403100246

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1984-07-23الحسكة08010112402فاطمهعبير عبيد الشيخ علي24503100247

المشروعات صغيرة

وزارة االدارة المحلية الال62.5820190

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 5رئيس شعبة الجباية

والبيئة

7رئيس شعبة الرواتبوزارة االدارة المحلية والبيئة6رئيس شعبة الرسوم

وزارة االدارة المحلية الال73.3420200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-04-07الرقة11100060476هدله العبيدفداء احمد العلي24603100248

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

709دارسوزارة المالية708دارسوزارة المالية707دارسوزارة الماليةالال68.1620140حقوقحقوقإجازة1989-01-25دير الزور09050040771صباححال علي العالج24703100249

وزارة الزراعة 451معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال69.8920210حقوقحقوقإجازة2000-01-24الحسكة08010179007زهرةالهام غانم خليف24803100250

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1190دارس قانوني

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

وزارة الزراعة الال65.7220210إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-01-04الحسكة08090187363ترفهعبد الحميد احمد العبد هللا24903100251

واإلصالح الزراعي

1189مرشد تربوي

703دارسوزارة المالية731معاون رئيس قسموزارة المالية730معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.2420200حقوقحقوقإجازة1980-09-25الحسكة08080011651نجاحفداء سلمان عبود25003100252

وزارة الشؤون الال80.9920160محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01الحسكة08110006605امونه المالليغاده عبدهللا الماللي25103100253

االجتماعية والعمل

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية75معاون رئيس شعبة

835دارسوزارة الموارد المائية731معاون رئيس قسموزارة المالية711دارسوزارة الماليةالال56.8720210حقوقحقوقإجازة1996-01-05الحسكة08160135956عائشهمنى عمر محمدالعبيد25203100254

وزارة االدارة المحلية الال62.8520203حقوقحقوقإجازة1985-01-01الحسكة09010093658يسرىمحمد حسان الخلف25303100255

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة المحلية 10

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 4رئيس شعبة العقود

وحماية المستهلك

143معاون رئيس شعبة الذاتية

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة451معاون رئيس شعبةوزارة التربية543اداري جامعيوزارة الصحةالال65.1220150حقوقحقوقإجازة1989-04-20الحسكة08030042319سوريهريم عبد الرزاق العبدهللا25403100256

العقاري

10

وزارة الشؤون 725دارسوزارة الماليةالال80.5820190محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01الحسكة08110023530سعادثريه نضال الحسين25503100257

االجتماعية والعمل

683معاون رئيس شعبةوزارة المالية75معاون رئيس شعبة

وزارة النفط والثروة الال62.1120209الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1988-04-07الحسكة08140004913حدهاحمد علي المحمد25603100258

المعدنية

معاون رئيس الشعبة 

المالية

163

وزارة االقتصاد والتجارة 709دارسوزارة المالية707دارسوزارة الماليةالال63.8720190حقوقحقوقإجازة1992-03-15الحسكة09010106604نهلهرزان عامر الشاكر25703100259

الخارجية

1105محلل بيئة عمل

وزارة االدارة المحلية الال73.8320200مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-14الحسكة08160122506فطومةسكنة ياسين الحاج احمد25803100260

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

9مهندس تخطيط

6 من 5صفحة  11:31:28 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية الال71.4220180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-26الحسكة08040021473جميلهعلياء عمير خميس25903100261

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

هيئة التخطيط والتعاون الال56.2220180الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1993-01-30الحسكة08040021447جميلهفاطمه عمير خميس26003100262

الدولي

هيئة التخطيط والتعاون 21معاون رئيس شعبة

الدولي

22رئيس شعبة

543اداري جامعيوزارة الصحة733معاون رئيس قسموزارة المالية710دارسوزارة الماليةالال64.5220203حقوقحقوقإجازة1977-07-11الحسكة08100068090قفاطهعبدالرحمن سالم االسعد26103100263

وزارة االقتصاد والتجارة 707دارسوزارة المالية697دارسوزارة الماليةالال61.5220210حقوقحقوقإجازة1992-01-11الحسكة02320042250يسرىلمى محمود الحمدان26203100264

الخارجية

1105محلل بيئة عمل

وزارة االدارة المحلية الال66.9920125حقوقحقوقإجازة1989-01-01الحسكة08090163783شمسهراغب احمد الوردان26303100265

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

733معاون رئيس قسموزارة المالية717دارسوزارة المالية10

هيئة التخطيط والتعاون الال57.5920110اقتصاد وتخطيطاقتصادماجستير1981-02-05الحسكة11070018275امينهسميه علي المحمد26403100266

الدولي

هيئة التخطيط والتعاون 22رئيس شعبة

الدولي

وزارة التجارة الداخلية 21معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة التخطيط 

واإلحصاء

140

وزارة الزراعة الال60.5420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-08الحسكة08110112943سلطانةعبير بحري خلو26503100267

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة االدارة المحلية الال69.8120210مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-01-01الحسكة08020062056نصرهسماح صالح حسين26603100268

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

االيرادات

وزارة التجارة الداخلية 3

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التراخيص

1015دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي135

وزارة التجارة الداخلية الال89.1320210محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01الحسكة08010018574سوريهمها سالم الياسين26703100269

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التخطيط واإلحصاء

وزارة التجارة الداخلية 140

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التعاون االستهالكي

وزارة التجارة الداخلية 141

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغير الغذائية

138

727دارسوزارة المالية728دارسوزارة المالية733معاون رئيس قسموزارة الماليةالال63.1020190حقوقحقوقإجازة1993-02-18الحسكة08090111699عفرةالماز صالح العبدهللا26803100270

وزارة التجارة الداخلية الال62.3220190اقتصاداقتصادإجازة1988-10-28الحسكة08010018156زكاوهجميله خليل الحسو26903100271

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التعاون االستهالكي

وزارة التجارة الداخلية 141

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الشؤون القانونية

وزارة التجارة الداخلية 139

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغير الغذائية

138

وزارة التجارة الداخلية الال59.7220160الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1994-01-10الحسكة08050019224عزيزةاحالم خميس الحصية27003100272

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التجارة

وزارة التجارة الداخلية 134

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التخطيط واإلحصاء

وزارة التجارة الداخلية 140

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة التعاون 

االستهالكي

141

وزارة الزراعة الال62.0620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02الحسكة08040028282فوازهاالء عبد الرزاق النجم27103100273

واإلصالح الزراعي

1184مدرس

وزارة الزراعة الال64.2820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-20الحسكة08120096541فهيمههند صالح الهويد27203100274

واإلصالح الزراعي

1185مدرس

وزارة االقتصاد والتجارة 709دارسوزارة المالية707دارسوزارة الماليةالال62.6320160دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-04-02دير الزور09070007980خلفه الظاهرانتصرنا عقاد الظاهر27303100275

الخارجية

1105محلل بيئة عمل

وزارة االدارة المحلية الال65.0020190إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-01الحسكة08040006211سعادامل خالد العطية27403100276

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

6 من 6صفحة  11:31:28 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 


