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عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

وزارة التجارة الداخلية الال1022.0019940ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1975-02-25دير الزور09080014298فلاير خليلمنال فاضل قدوري103200001

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-28الحسكة08040049453وضحه النجرسرفعه أحمد السويحل203200002

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1763.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10الحسكة08040049544رفعه السويحلرغد محمد السويحل303200003

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08الحسكة08030055222منى العطيهمحمد ابراهيم السليم403200004

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1379.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-24الحسكة08040033391خوله العليرحاب عبداالله العلي503200005

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1637.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-16الحسكة08030032250نجاح طالععايشه رجب طالع603200006

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2510.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30دير الزور09060004043خوله العبدهللاهناء احمد العثمان703200007

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2407.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010000227سحر الحاضريزينب ابراهيم محمد صادق803200008

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

المعهد التقاني معهد1993-02-04الحسكة08010115387موزه الظاهرحلى عطيه الظاهر903200009

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال68.8420130

المركزي

50كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1867.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-04الحسكة09010088886ناديه الحمد العباساللجين سعد الحمد العباس1003200010

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010152890خديجه الحطاببانه عزام الحطاب1103200011

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال1468.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-05حماه05170048845فاطمه شابرلوليال تميم شدود1203200012

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 480مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2214.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-17الحسكة08010039577ترفه  النوريامل مصطفى المحمد1303200013

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1818.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08080015466غاليهمشاعل علي المسلط1403200014

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1853.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02حماه05170048609فاطمةاليسار تميم شدود1503200015

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-25الحسكة09010109123سلوىغاليه ملحم المحمد الجرو1603200016

وزارة التجارة الداخلية الال1520.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10الحسكة08010114224فرجه معروفبشائر فوزي السالم1703200017

وحماية المستهلك

358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال2140.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-22الحسكة08010125382عفره الخلفاحمد سالم الحماده1803200018

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2217.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09الحسكة08010013665اروى اليوسفرشا انور الشيخ نامس1903200019

وزارة االقتصاد والتجارة الال2482.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-14الحسكة08010080129عجائب وكاعايمان عواد العوده2003200020

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2138.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-27الحسكة08090115472هناء عبداللطيفمريم علي الجاسم2103200021

وزارة التجارة الداخلية الال2577.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-27الحسكة08010125422وضحه نزالعزالدين صالح الحماده2203200022

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 480مراقب رئيسي

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-11إدلب07190005881فاطمهشيرين عبدالمجيد برو2303200023

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1348.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010090410اميرهفاطمه صالح الصحن2403200024

وزارة التجارة الداخلية الال2083.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20الحسكة08010079138حياة الشيخ عليهيا محمد حسين2503200025

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-13الحسكة08010049192ليلى الحسينونور نجم المصطو2603200026

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-14الحسكة08010012446شاهه حسينسميره محمود العلي2703200027

وزارة التجارة الداخلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال2485.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010000230سناء الحاضريمروه احمد محمد صادق2803200028

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 477مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-08-15الحسكة08060012476جوهرههيثم محل درويش2903200029

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة563مساعد خريج معهد هندسيوزارة الصحةالال75.8620104كهرباء

هندسي

564

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010093862اميره السليمانصفاء محمد السعود3003200030

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2316.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-14الحسكة08040015598فاطمه محمدامينه اسماعيل المحمد3103200031

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05الحسكة08080016914نجاح الهواشبشرى عبد المحمد3203200032

وزارة التجارة الداخلية الال2420.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-07الحسكة08040015608فاطمه محمدسجى اسماعيل المحمد3303200033

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03الحسكة08030020413سعبراقبال سالم اسماعيل3403200034

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1996-01-24الحسكة09010065570هدى حميدةعبير احمد جالل جويجاتي3503200035

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال67.4520180مصارف وتأمين

وحماية المستهلك

140كاتب ماليوزارة النقل485مدقق

وزارة التجارة الداخلية الال1514.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02دير الزور09010002026منىرحمه ايمن علوان3603200036

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-05دير الزور09060041292هواالهيا اسعد الشاوش3703200037

الصحي

548مساعد فني أولوزارة الصحة550مساعد فني أولوزارة الصحة549مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.5020210صيدلة

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2045.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15الحسكة08010174088شمسه الشحادهعثمان علي المحمد3803200038

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 161كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال2433.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01الحسكة08040000383عيده االحمدكوثر علي حمزه3903200039

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2196.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-05-24الحسكة08010192672هاجروسيله عواد الحماده4003200040

والبيئة

755كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2049.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25حلب02320181646نديمه قبانيابراهيم محمد ديب االبراهيم4103200041

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-20الحسكة08040058362نوره عبيدسحر حمود االحمد4203200042

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01الحسكة08040027335فاطمه العبدفؤاد رجب الساير4303200043

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية الال869.0019953ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1976-01-08الحسكة08060003384حده المعروففائز ياسين العساف4403200044

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

المعهد التقاني معهد1993-02-12الحسكة08010157328منى الذيبوبراهيم احمد المجدل4503200045

للحاسوب

751منشئوزارة المالية744منشئوزارة المالية356كاتب ضبطوزارة العدلالال76.8620196شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية الال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28دير الزور09140094056نجمههيا فارس الزكم السطام4603200046

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

وزارة التجارة الداخلية الال1317.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010398801منى عمشهجود ايمن علوان4703200047

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1664.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09010001968براءةرباب عامر شحيتان4803200048

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال2541.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-07-12الحسكة08010157821فاطمه الذيبوسحر اسماعيل المجدل4903200049

والبيئة

755كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية الال1291.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08090197585موزه السالمةناديه نواف محمد5003200050

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-17الحسكة08010101421عائشة الدقوريعزه كاظم الحسكي5103200051

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المعهد التقاني معهد1995-05-01الحسكة08050030251فاطمه الحاسهسناء محمد الحاسه5203200052

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال72.6120170محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2337.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08160101101فيضه الطهيميوعد طلب الطهيمي5303200053

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-07الحسكة08010037756شاهه حسينعبير محمود العلي5403200054

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2063.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-22الحسكة08010173609ترفه سعودامل صبحي الحمديش5503200055

وزارة االدارة المحلية 362كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27الحسكة08090106850شاهه المعبديهيا صالح الخليل5603200056

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال2326.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-19دير الزور09120004958حنان الدعيجيفاطمه أنور الصومعي5703200057

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

362كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

ثانوية تقنيات ثانوية1995-01-03دير الزور09010077830اروه عطوأمجد محمد الحسين5803200058

معلوماتية-الحاسوب

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب

وزارة االدارة المحلية الال380.0020120

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1402.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09010032788رائدهراما مالك الحلو5903200059

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01الحسكة08010079606عنود الجالدفاطمه عاشور الجالد6003200060

وزارة االدارة المحلية الال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010099351مها حبشهيا جاسم الحسن6103200062

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال376.00200611ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-09-01الحسكة08010058240صالحه الحاجخالد محمد الدرويش6203200063

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01دير الزور09120102326عنودندى محمود البوعلي6303200064

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-01الحسكة08160091889امونه الشويخراكان خليل حامد6403200065

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-29دير الزور09010287044صباح وردياسماء محمود الخليفه6503200066

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-01دير الزور09010030450عيوشخوله حمادي السالمه6603200067

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1754.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09010205191ليلهصفا عبدهللا الحسين6703200068

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال2293.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-04الحسكة08010091518يازيعبد الرزاق احمد البحادي6803200069

الخارجية

585كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال4062.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-01-29الحسكة08040044027فرحه سويحلصفاء محمد السويحل6903200070

المعهد التقاني معهد1991-01-01الحسكة08010168172امينه المحمدفاطمه محمد العثمان7003200071

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

50كاتبمصرف سورية المركزيالال81.3020100

وزارة التجارة الداخلية الال1517.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04الحسكة08010177161عسكريهنور عبدهللا العزيز7103200072

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 480مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال2053.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01الحسكة08010036376يازي داهشتركيه علي سطام7203200073

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 480مراقب رئيسي

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 141كاتب ماليوزارة النقلالال2085.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01الحسكة08010114124فضه حسينهديل حبشان عابد7303200074

والبيئة

الجهاز المركزي 1001عامل مخططات

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08160076808فايده طعمهساندي خضر لولي7403200075

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09030109467ريمه دلهزهره اسمير العمر7503200076

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2039.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-31الحسكة08010037668غزاله الرحيلاسراء ابراهيم الرحيل7603200077

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1854.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08030052606عائشه البيبيوضحه جاسم عيسى7703200078

وحماية المستهلك

583كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال262.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-01الحسكة08010115274مريم ادريساسعد محمد الشيخ علي7803200079

الخارجية

وزارة التجارة 141كاتب ماليوزارة النقل158كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

486بائع

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال142.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01الحسكة08020029950تركيا البرهومحمود خلف العمو7903200080

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2142.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010056200كاللختام حسين المحمد8003200081

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال3752.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01دير الزور09100076863سلوى الركراكسناء صالح العنزي8103200082

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

الجهاز المركزي 1001عامل مخططات

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

وزارة التجارة الداخلية الال1859.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08040031756زهره رمضانرهف محمد محمد8203200083

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 477مراقب رئيسي

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال2280.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15الحسكة08010135101جميله المشرفامينه احمد الجوهر8303200084

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال150.00199511أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-21الالذقية06190004388سروه محمدرامي محمود ديب8403200085

وزارة التجارة الداخلية الال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-25الحسكة08010120836نجود محمدجازيه عبدهللا الخالد8503200086

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-03الحسكة08010102526مريم الجلبيسليمان حسين الذيبو8603200087

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1466.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25الحسكة08020058822ابتسام المحمدهناء عبداللطيف الصويلح8703200088

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2164.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-21الحسكة08010083407ساره العفينريم ابراهيم الجمعه8803200089

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2043.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01الحسكة08040044490ايمان سالمهاسراء محمود الخضير8903200090

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09120068783نايلة الحسينافراح عادل الزايد9003200091

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-17دير الزور09120131000صبحيه القصاباتحاد عبدالرحيم الجاسم الزركان9103200092

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال2311.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01الحسكة08080027809جازيه الدخيلريم خليل العلي9203200093

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-08-01الحسكة08010145706زهرهاآلء عبود الخضر9303200094

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال83.0920200مصارف وتأمين

وحماية المستهلك

485مدقق

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2512.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08الحسكة08020059263صبحه العبدهللالهام جميل العلي9403200095

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1737.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010244972كمره الركراكنور الهدى علي الركراك9503200096

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب
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وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20الحسكة08040011645ليلى العمرمحمد فرحان الدخيل9603200097

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1997-01-01الحسكة08100184032نهى عبيدكريستين سعيد كوركيس9703200098

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال70.5820160مصارف وتأمين

وحماية المستهلك

485مدقق

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-16دير الزور09010069986رونق يساويصفاء داود قصاب9803200099

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30الحسكة08170001957كوثر سعدونوداد خضر سعدون9903200100

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال1222.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10إدلب07150016590كريمه جلوحال جميل مريمي10003200101

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2175.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08الحسكة08010112951شكريه عليويعاليه مصطفى الشيخ علي10103200102

357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-15الحسكة08010112906شكريه العليويسلوى مصطفى الشيخ علي10203200103

وزارة االقتصاد والتجارة الال2253.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15الحسكة08010142246زهره الصالحسوسن احمد الحمود10303200104

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08120037859نهله نزالنجاح محمد نزال10403200105

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2563.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-22الحسكة08010025528عمشه المسعودملكه مرعي السعود10503200106

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25دير الزور09010189196سميه الطه الحيجياسمى تميم الحيجي10603200107

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2177.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10الحسكة08010116460فرحه السالمحنان احمد الشيخ علي10703200108

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور09120036961نوال العبدهللاتهاني جميل الراوي10803200109

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-01دير الزور09080010434نجاحهيفاء حيدر الراوي10903200110

وزارة االدارة المحلية الال1451.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10دير الزور09010176206رشا الفتحيقمر احمد المحمد11003200111

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2886.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-31الحسكة08010221272غزاله الصالحرشا عبود خيال11103200112

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-26الحسكة08010139176خلفه واوينغم دليمي واوي11203200113

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20الحسكة08010139193خلفه الواوياميره دليمي واوي11303200114

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد1984-04-17الحسكة09060006035حنونه العبد هللاميساء عبد هللا األطرش11403200115

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال94.2720050محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2262.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15الحسكة08020055770علياءكوثر ابراهيم الحسين11503200116

وزارة االدارة المحلية الال2060.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010149025حسنهماجده علي الحنش11603200117

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

361كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االدارة المحلية الال2156.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02الحسكة08010079296تركيهوعد خضير عكله11703200118

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2043.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03الحسكة08010115609مريمهيا عبود الجمعه11803200119

والبيئة

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال194.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-26درعا14060041153نزهه طالبمحمود عبدو طالب11903200120

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020032علميثانوية عامةثانوية1985-11-15الحسكة08160046540بيازهعلي محمد مال احمد12003200121

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2443.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25إدلب07180019202وحيدة عزوزامل عبد اللطيف عميان12103200122

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-15الحسكة08050008260حميدهكفى احمد الخلف12203200123

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال2744.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-10الحسكة08040031732خالصه الحسنتيماء احمد االحمد12303200124

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 158كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

486بائع

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2224.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10الحسكة08170010863سلوىجنان علي سعدون12403200125

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-20دير الزور09010189226اخالصوفاء عبدالناصر الحيجي12503200126

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16الحسكة08010142380نورهاميره كمال الحمود12603200127

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2468.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08160155990فضيلهمهند صالح سالم12703200128

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية478مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-21دير الزور09010211291منىفرح عبد الرزاق سليمان االحمد12803200129

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1476.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010160320منىحال عبد الرزاق سليمان االحمد12903200130

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2144.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01الحسكة08020056056زينه المصعاويرقيه خضر محمد13003200131

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1625.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-13دير الزور09050096260فوزةرحاب خميس االستيفان13103200132

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2187.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20دير الزور09050041475ترفه الرسليرهف علي الرسلي13203200133

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02الحسكة08010132099صنعهاسماء عبود عبدهللا13303200134

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2402.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1971-03-01الحسكة08010171598سعدههند سالم االحمد13403200135

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني للعلوم معهد1989-01-01دير الزور09010100728حبشه السعيدبسمه عدنان الحميدي13503200136

السياحية والفندقية

عمليات مكاتب 

أمامية

567مساعد خريج معهد فندقيوزارة الصحةالال73.1520080

المعهد التقاني معهد1993-09-01الحسكة08030003974كامله العبد هللاشاديه سعيد العبد هللا13603200137

الصحي

549مساعد فني أولوزارة الصحة548مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.7520160صيدلة

المعهد التقاني معهد2001-01-01الحسكة08020045649هند العوادوالء محمد حسن13703200138

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال78.3020200محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

وزارة االدارة المحلية الال1480.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-06الحسكة02090081574سعاد عبد العزيزأماني عبد هللا عبد العزيز13803200139

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2381.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09010080436هدى الجدعان الخلفبدور موسى العمير13903200140

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 741مراقب مساعدوزارة الماليةالال2749.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-25الحسكة08030048308صالحه محيمدامل حسن الحماد14003200141

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة التجارة الداخلية الال2369.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-30الحسكة08160017775كسومه المحمينوفه أسعد الحمشي14103200142

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1692.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010180860ترفه السالمسوزان علي الدريس14203200143

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1552.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07دير الزور09010208192سهاد حنتوشجود ماجد الجاسم14303200144

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-19دير الزور09100011596نغم الرمجبشاير عارف االحمد14403200145

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-08الحسكة08100114592رقيه مرعيسناء حسين مرعي14503200146

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال178.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10دير الزور09010016323سلوى الحيجيرغده مروان الطه الحيجي14603200147

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2149.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08الحسكة08020075165نوفه الكرفوابراهيم شحاذه الحسين14703200148

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01الحسكة08170055372هدله حسينكمره بشار موسى14803200149

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1455.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08010238208منتهى الجرادهناء عزالدين اقطيني14903200150
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وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08010009329يسرى الظلليشيماء بسام الجبين15003200151

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2464.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10الحسكة08010141940فاطمه المثكالناديا متروك الجراد15103200152

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15دير الزور09100001491نغم الرمحغيدة عارف األحمد15203200153

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1777.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-06دير الزور09120164899الهام ابراهيمرغد محمود الجراد15303200154

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30الحسكة08010085904وضحه رجبعبدهللا خليل هويدي15403200155

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال188.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-02-10الحسكة08040036948عرنه حسينهيفاء اسماعيل العبدو15503200156

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08150021068نوره النزالمحمد خليل النزال15603200157

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-18الحسكة08040054756وطفهديانا محمد العنزي15703200158

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2258.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-25الحسكة08010113262فاطمه العلينجاح مطر النزال15803200159

والبيئة

وزارة التجارة 11أمين مستودع اللوازم

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2506.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01درعا14050071800دنيا العمقيعبير محمد المحمد15903200160

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2055.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07الحسكة08060005482جوهرةامينه محل درويش16003200161

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 480مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-10دير الزور09010221507نعيمه المزيدختام امير المزيد16103200162

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1483.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010005644هدى الفاعورريم عبد المسيح عيسى16203200163

739مراقب مساعدوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2409.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010018225سميره البرخوميسم زهير السليمان16303200164

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15الحسكة08030008166هديهعاليه عزاوي العزاوي16403200165

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2233.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03حماه05010265126عزيزهروال اكرم آفه16503200166

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1366.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-03الحسكة08060016629جوهرهسناء محل درويش16603200167

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10الحسكة08010087223خضيريهامل محمد محيمد16703200168

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2483.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-28الحسكة08160077956غزاله الشيخ ابراهيممحمد حالوي الحسن16803200169

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1503.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-10دير الزور09010276986كفاءروان محمود النايف16903200170

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2370.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-10الرقة11060076227نجمه الصايلداليا ذيبان النبهان17003200171

362كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09120039018ابتسامناجيه بشار الحمد الفريح17103200172

وزارة التجارة الداخلية الال1966.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20دير الزور09010109622املهبه حسين الحشاوي17203200173

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1807.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08080051466زهديه الحسينأسماء عالوي العلي17303200174

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1876.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-08الحسكة08150000293زهودحنان محمد زكي العسكر17403200175

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-27دير الزور09100037743نغمهبه عارف االحمد17503200176

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1647.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02إدلب07240060505امالوالء عماد الدين كزعور17603200177

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1701.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08160160599جهانسها علي االبراهيم17703200178

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2431.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-10الحسكة08010016215عمشة السالمةمها خلف السالمة17803200179

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-07الحسكة09010304233خيرية الجاسمفاديه خضر رجب17903200180

وزارة التجارة الداخلية الال3799.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-30الحسكة08010105753زرقة الموسىحنان سلمان الموسى18003200181

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2578.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08160054660اسيا قاسمسالم احمد صالح18103200182

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01الحسكة08040037261نزفة عبدهللاجيالن احمد المعروف18203200183

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-15الحسكة08020030624خديجة السيد عليمروة عيسى السيد18303200184

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2052.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08090135527صبحة عليويزهية ادريس العليوي18403200185

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال164.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-17الحسكة02330032465راجحهطالل اسماعيل األحمد المطر18503200186

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال3550.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-03الحسكة08010081965جوهرهرغد رمضان الشعلي18603200187

والتجارة الخارجية

741مراقب مساعدوزارة المالية162كاتب

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1857.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-13الحسكة08100110154جازيهنفوسه عبدالرحمن عيسو18703200188

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2216.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الحسكة08010179431ليلوىنجاح محمد العودة18803200189

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12الحسكة08020079733يازيعائشة ابراهيم الحنتو18903200190

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010067438ترفه الظاهرآية اسماعيل العنادي19003200191

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-02الحسكة08010042916مديحه احمدامينه محمد امين19103200192

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2373.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08020027377مريمسناء احمد حسينو19203200193

757كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-02-22دير الزور09090052437حوريه عليآالء محمد الجوار العيسى19303200194

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06الحسكة08110002120فلك التةيجيسالمه محمود السلطان19403200196

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2363.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-15الحسكة08010062899نورهسعيد صحن الحسين19503200197

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2164.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01الحسكة08010111656ترفةستاء مخلف الفتاح19603200198

358كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1429.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-01الحسكة08110119184زكيه الحمادههيام عوده الحماده19703200199

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2272.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-13دير الزور09010222844كفاء سلومنور محمد االحمد19803200200

وزارة االدارة المحلية الال2013.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الحسكة08010174816سعدةسجى سليمان الفتيني19903200201

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1462.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08020045642وضحه الحمدبراءه احمد حسن20003200202

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي
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وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2103.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20الحسكة09010069976رونقاحمد داود القصاب20103200203

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2213.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-20الحسكة08010142562حسينه السالممنى احمد العلي20203200204

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1710.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-19درعا14050032399فايزهفاديه خالد الخشان20303200205

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-02الحسكة09120146543شكريههنادي ياسين الحمود20403200206

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-04الحسكة08010100414شمسه الشيخ عليفيصل محمد ادريس20503200207

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15دير الزور09030006439نجاح الملحمربا نايف الخلف20603200208

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1277.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020049618سعاد العبيدنور عباس عبد20703200209

والبيئة

وزارة التجارة 11أمين مستودع اللوازم

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010238440فاطمه العبيدبرائة خلف عموري الحذاف20803200210

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2382.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-06دير الزور09010341204يسرى شيخانياية فاروق الحمود20903200211

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1597.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-12دمشق07220073955وفاءإسراء حميد صواف21003200212

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01الحسكة08010124646ترفهبسمه محمد الخلف21103200213

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010082424فاطمةصفاء ابراهيم الشبوط21203200214

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-08دير الزور08010031815براءه العلي المعروفغفران طارق العلي المعروف21303200215

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-08الحسكة08010157844تركيههنوف خليفه الصالح21403200216

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1588.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-01الحسكة08020049616تركيةاسماء خلف السليمان21503200217

المعهد التقاني معهد1992-08-01الحسكة08010110318فاطمه العبيدسارة خلف عموري الحذاف21603200218

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال64.8920130

المركزي

50كاتب

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2217.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08040028063منيفهفاتن عبد المجيد العطيه21703200219

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-04الحسكة08010202696موزةعلي عبدالحميد المعروف21803200220

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحة553مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.9120200أشعة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-31الحسكة08010044115اتحادراميه احمد الخلف21903200221

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-04-15دير الزور09010220685حفصهحنين محمد امين العلوش22003200222

الصناعي

وزارة األشغال العامة الال84.8420210تقنيات كهربائية

واإلسكان

1048مدرب تمديدات كهربائية

وزارة الشؤون االجتماعية الال1742.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08030005735سعادعايشة اسود المحيمد22103200223

والعمل

وزارة االدارة 735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10الحسكة08160021870ظعينةعلياء صالح فاضل22203200224

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-20الحسكة08170021954عزيزهرانيه ديب خليل22303200225

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1895.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-14الالذقية06100039698اسيايزن نضال دليله22403200226

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 483مراقب رئيسي

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2629.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-10الحسكة08170019635طيبةالين علي الشيخو22503200227

وحماية المستهلك

الجهاز المركزي 486بائع

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1029مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

1001عامل مخططات

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09060051656جنانراما جمال عبدالغني جلبي22603200228

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1469.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-18الحسكة08010140773فوزيهريم حميد الحسن22703200229

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-16الحسكة08010009318يسرى الضلليرؤى بسام الجبين22803200230

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-02الحسكة08010013681سوريه المسلطشيرين محمد حسين22903200231

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1570.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01الحسكة08010038920هناديصباح ماهر الهبود23003200232

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-13دير الزور09060006036حنونهسانيه عبدهللا االطرش23103200233

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-25الحسكة08050032238ترفةالرا محمد الصليبي23203200234

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1925.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-18دير الزور09010236434اميره الحسين المحمدرغداء خليل المحمد23303200235

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1918.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-25الحسكة08050032234ترفةموجف محمد الصليبي23403200237

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2299.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-23الحسكة08010059061غزوه عليويسهى عبد الكريم الحمزه23503200238

الخارجية

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

162كاتب

المعهد التقاني معهد1980-05-05حلب02140098458امينه داالتيمنار برهو العبدو23603200239

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.7820040إنتاج حيواني

الزراعي

396مراقب زراعي

357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-26الحسكة08030005144حصةفاطمة خضر زكريا23703200240

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03الحسكة08170065456طرفه االحمددالل طالل االحمد23803200241

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال215.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-17الحسكة08010086355تركيهرقيه محمد العليوي23903200242

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08040021451مريم عميرباسل ابراهيم خميس24003200243

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2553.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010167028تركيهريم محمد العليوي24103200244

المعهد التقاني معهد1993-01-01الحسكة08010114662خديجةبراءة عبد القادر العلي24203200245

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال68.2620120مصارف وتأمين

وحماية المستهلك

485مدقق

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-09-27دير الزور09060009691رجاء النجمجنان محمد احسان العارف الجلبي24303200246

المالية والمصرفية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة558مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال73.6320190محاسبة

تقاني

مساعد خريج معهد وزارة الصحة560

تقاني

559

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1411.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010062963خاتونحليمة جندي السليمان24403200247

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15دير الزور09010229694ساره حاج حسينروان محمد افندي24503200248

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 483مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1374.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010068143نازكفادية حماد العبدهللا24603200249

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-20الحسكة08080009683جليلهاميرة عبد هللا المسلط24703200250

وزارة االقتصاد والتجارة الال2438.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-16الحسكة08030006591جوهرةهبة احمد الجراد24803200251

الخارجية

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1928.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09010027972غادهجود غازي الطواب24903200252

المحلية والبيئة

14كاتب
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وزارة االقتصاد والتجارة الال2147.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10دير الزور09120044699اميرهاناس عطا هللا رشيد العبود25003200253

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1576.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07دير الزور09010145688ابتسام محمود الشيخايمان سعيد الحسيني25103200254

وزارة االدارة 585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-12الحسكة08090216997هديهزكيه جركس محمد25203200255

المحلية والبيئة

14كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2129.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-18الحسكة08010189237كمرهجوهره الكطيط مصطفى25303200256

وزارة االقتصاد والتجارة الال1345.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30دير الزور09050045923نسيبةبهية سمير الصالح25403200257

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1866.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010091954غزالهفاطمه عبد هللا ادريس25503200258

المعهد التقاني معهد1990-03-01دير الزور09030001039ودادراغب بشير العزاوي25603200259

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

837مساعد فنيوزارة الموارد المائية758منشئوزارة المالية557مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال80.8720100

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-04الحسكة08010024827فوزيهسهام عبيد البركو25703200260

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-27الحسكة08150016343شمسه الحاصودزنبيب مطر الحاصود25803200261

736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-20الحسكة08010114127فضةصابرين حبشان عايد25903200262

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-17دير الزور09120097709سعديهمها عبد هللا الخاطر26003200263

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2242.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-27الحسكة08100020269عائشةاسراء خضر االحمد26103200264

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08050007580لطفيه النايفروان عيسى الحريث26203200265

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08110021272امينهجواهر عايد المضحي26303200266

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010007236وضحةزينب احمد الحسن26403200267

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

الجهاز المركزي للرقابة الال2285.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-29الحسكة08040012810منيفهحلى عبدالمجيد العطيه26503200268

المالية

وزارة االدارة المحلية 1029مستثمر حاسوب

والبيئة

وزارة التجارة 1001عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

486بائع

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1639.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-02الحسكة08010007246وضحةفاطمة احمد الحسن26603200269

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1532.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02الحسكة08030028337صفاءرهام بدري الحمود26703200270

الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة التجارة 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1562.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-08الحسكة08160001408شعلهمريم خضر عماش26803200271

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال2157.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010100769وضحهاميره محمد محيمد26903200272

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة التجارة 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1430.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-05الحسكة08160128849شعلهمنار خضر عماش27003200273

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1275.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08الحسكة08010172024وضحهسميره حسين جاسر27103200274

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-13الحسكة08010158738فاطمةاحمد هجيج الرجا27203200275

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1803.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-07الحسكة08010081970جوهره الشحادهزينب رمضان الشعلي27303200276

وحماية المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية النعم2138.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01الحسكة08010110945صباح فرحانخوله تركي الكردي27403200277

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-27الحسكة08010071455سميهجومانه عبدهللا المصلح الفياض27503200279

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-15حلب02390116856مطرهابتسام عبد المجيد الفرج27603200280

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-28الحسكة08080019101روضه عالويشيرين محمد حمد27703200281

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-10درعا12030016098نجود المصريسالي محمد المصري27803200282

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10الحسكة08120009678غربيه ابراهيمرنده يوسف الخضر27903200283

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-24الحسكة08010107294ساره الحويجهمحمد عادل الحمشي28003200284

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية الال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15الحسكة08010055018خلفه الواويرحاب دليمي واوي28103200285

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2235.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15دير الزور09010191515منى الطه الحيجيفرج ماجد الحيجي28203200286

وزارة االقتصاد والتجارة الال1391.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120080816وضحهديمه حسام الدين الكعود28303200287

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2462.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08160087034فيضهسهام محمد الشيخي28403200288

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-27الحسكة08100019292آسيه ابراهيمخوله عيسى حمينه28503200289

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2575.0020130علميثانوية عامةثانوية1971-02-14الحسكة08010039225غاليه ابراهيمهيام عكله البركو28603200290

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 478مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2440.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01دير الزور09030001467خوال الخضرعال جمعه حمود العبدهللا28703200291

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1681.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08010124992نجاح الجربوعبشرى حسن الجربوع28803200292

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال1970.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08010074358عائشة الموسىايمان مرعي الموسى28903200293

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

506كاتب ضبطوزارة العدل12

المعهد التقاني معهد2001-01-01دير الزور09010263373عائشه الرزاقرغده عبد هللا الحواله29003200294

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال92.5720210محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

المعهد التقاني معهد1995-01-01الحسكة08160061303براءةرامي مروان العبوش29103200295

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة566مساعد خريج معهد هندسيوزارة الصحةالال72.4220140تدفئة وتكييف وتبريد

هندسي

565

المعهد التقاني معهد1998-04-01الحسكة08020064369فطيم العلومريم احمد الجدوع29203200296

الهندسي

840مراقب فنيوزارة الموارد المائية138مساعد مهندسوزارة النقل839مساعد فنيوزارة الموارد المائيةالال81.1820200المساحة

وزارة االدارة المحلية الال1491.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010139152خلفه الواويوصال دليمي واوي29303200297

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال3428.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-04-01الحسكة08010249183صبحةنغم عبد عبد29403200298

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 741مراقب مساعدوزارة المالية486بائع

والتجارة الخارجية

162كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-06الحسكة08050006326عنود الخاطربشرى عيد علي29503200299

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-19الحسكة08040002851عمشه محمدمها صالح خلف29603200300

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-22الحسكة08160001149صبحه الرجااميمه عبد الوهاب الرجا29703200301

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2124.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-29الحسكة08010158617سميه الرجارهام محمد العيسى الرجا29803200302
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المعهد التقاني معهد1987-02-12الحسكة08100072267جميله احمدماجده محمود محمود29903200303

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال70.6820080

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-11دير الزور09170015224كمره الرحيمربى عبدهللا المحمد30003200304

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2165.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-25الحسكة08010116808مريم الحمودامل علي الصالح30103200305

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20الحسكة08010160381امينه الحلبوصهناء احمد الهليو30203200306

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور09010034701حوريه اليساويبثينه قيس اليساوي الصيادي30303200307

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1935.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-18الحسكة08010009158فلاير الثامرسعيد نوري الجبين30403200308

المعهد التقاني معهد1999-01-01الحسكة08010131834وضحه الخليفاسيا عبد هللا الخضر30503200309

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال89.2320200محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

وزارة االقتصاد والتجارة الال2249.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-25الحسكة08020053716منيفه الحميرحاب علي الخلف30603200310

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01دير الزور09010299929هناء اليساوييمامه مالك اليساوي30703200311

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1546.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-25الحسكة08040019722وضحه الظاهربسمه خلف العبد30803200312

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-15الحسكة08020061907فاطمه السيداميره دحام الحسين30903200313

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة564مساعد خريج معهد هندسيوزارة الصحةالال86.1620150كهرباء

هندسي

563

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-03الحسكة09010103098شيخةسامية محمد الحربي31003200314

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2347.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-24الحسكة08010172211عفاف العبيدنور حمود موسى31103200315

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال2492.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-15دير الزور09060037112رويحه الجاسماميره سلمان الهفل31203200316

والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1648.0020210علميثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09030098037فرحه الحميداحالم ناصر الغنام31303200317

والبيئة

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08030036694عيده الخلفلبود احمد السهو31403200318

وزارة االدارة المحلية 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2364.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-09-03الحسكة08010172218عفاف العبيدعبير حمود موسى31503200319

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-20الحسكة08150046951فلاير الوهبحال محمد السطام31603200320

وزارة االدارة المحلية الال242.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08050028619فاطمه السهواماني حمدان عبدهللا31703200321

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2354.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08040040562ملكه مرعيعتاب عواد سليمان31803200322

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1482.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010088018ملكهزينه حسين الصالح31903200323

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2031.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-03الحسكة08100015161مهديه العلوفاديه حميد محمد32003200324

والبيئة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2258.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-22الحسكة08030001981لطيفه االبراهيمايمان محمد عوض32103200325

والبيئة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-06-20الحسكة08010106659وضحهسمر عبدهللا الصالح32203200326

الصحي

552مساعد فني أولوزارة الصحة573مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.0420190تخدير

357كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01دير الزور09010106914حياهعتاب خير الدين الطعمه32303200327

وزارة االدارة المحلية الال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10الحسكة08030001930لطيفهحنان محمد عوض32403200328

والبيئة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-06الحسكة08010084018زهرةسلمان عويد المحمد32503200330

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال120.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-03الحسكة08030007522سعده المحمدفاطمه أمين الخلف32603200331

والبيئة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1930.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-04الحسكة08170017458زهره بوزيفاطمه احمد الداود32703200332

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21الحسكة08010074353عائشة الموسىفاطمه مرعي الموسى32803200333

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1742.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08020088373فاطمةيمامه سليمان الحروب32903200334

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03الحسكة08100036858مها العاليهمرح زياد جانكير33003200335

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2254.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20الحسكة08010186518فوزهشعاع خليل الطالع33103200336

وزارة التجارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2475.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الحسكة08090102569فوزيةمحمود سليمان الصالح33203200337

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08090209245عواطفجمانه عبداالله االحمد33303200338

506كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08110095381مريم المحمدمنار صالح السليمان33403200339

وزارة التجارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-04الحسكة08090102585فوزيةاماني سليمان الصالح33503200340

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-03الحسكة08160126668زهره البرغوثمحمد ضيف المال33603200341

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1380.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-30الحسكة08160076812سلمىفايده يوسف طعمه33703200342

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال201.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-16الحسكة09020038288عبيرهيا فايز الحمود البشير33803200343

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1205.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08110135816نوره طعمهياسمين عبدهللا طعمه33903200344

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08090209238عواطفجنان عبد االله االحمد34003200345

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2122.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08020073891عمشه ضعينعبير محمود المحمد34103200346

االجتماعية والعمل

750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1833.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10حلب02390117747مطرهكوثر مصطفى الفرج34203200347

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10الحسكة08040031451ليلىبشائر فرحان الدخيل34303200348

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01الحسكة08020016970فطومه األبراهيمايمان محيسن برهو34403200349

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي
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وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010059377وحيدةمي عبدالحميد الدليمي34503200350

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-11الحسكة08100074473فطومه مطر العيسىكفاء حسين خضر34603200351

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2198.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08040031627غاليةخوله فرحان الدخيل34703200352

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1199.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09080028428منى العبودحال عطاهلل السعيد34803200353

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2108.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08090159394مريمنوفه ثالج النجم34903200354

وزارة التجارة الداخلية الال1545.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20الحسكة08010171463طرفه الرحيلفاطمه حمد المحمد35003200355

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية481مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-18الحسكة08010081446طرفه الرحيلدالل حمد المحمد35103200356

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-02الحسكة08010045785فكريةسلطان عارف العلي35203200357

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1957.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10الحسكة08010156128جميلةهدية احمد العلي35303200358

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20الحسكة08090152407عمشه الحسومحمد نواف الجدوع35403200359

وزارة االقتصاد والتجارة الال1295.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-10الحسكة08010197101ازيةزينب احمد مهنا حج زينه35503200360

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2469.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-03الحسكة08010082080فطومه الدخيلهدله حمد الجراح35603200361

وزارة االدارة المحلية الال169.0020129علميثانوية عامةثانوية1989-10-20دير الزور09070008845ملك المالوليد رمضان االبراهيم35703200362

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2519.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08010069430طفلةيسرى عبود المنيتي35803200363

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15الحسكة08010097464فطيمخديجه علي غنام35903200364

المحلية والبيئة

14كاتب

760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1882.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08120040738فاطمه عزوميثه حسين المحمد36003200365

وزارة التجارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15الحسكة08090209463غاليةشروق احمد المحيميد36103200366

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-03-08الحسكة08170065392شاه نازنوره علي االحمد36203200367

الصحي

550مساعد فني أولوزارة الصحة548مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.4420170صيدلة

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-14الحسكة08100040735وسمهيارا زكي ابو العبد36303200368

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2532.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-19الحسكة08120040745فاطمه عزونوره حسين المحمد36403200369

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02الحسكة08160078348هدلهريما حمد هطليس36503200370

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2185.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010114466سوريةبيداء سيد السالم36603200371

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1420.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08040013327فاطمةجمانة علي العبدهللا36703200372

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1240.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08160035197عمشه حمودامينه عبدهللا الحجو36803200373

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2423.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08040042628روضةرحمة محمود عقله36903200374

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2150.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-31الحسكة08010011028غادهاليمامه حسن البرخو37003200375

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-10الحسكة08120000370زهرةعبدالرزاق محمد العبدهللا37103200376

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1285.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-05الحسكة08010141828نزله الحسيناميره ابراهيم المحمد37203200377

المحلية والبيئة

14كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01الحسكة08100136541خديجه العبيدصفاء موسى حسين37303200378

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010143978سهامايمان تيسير الصالح37403200379

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1492.0020200علميثانوية عامةثانوية1997-02-17الحسكة08010044325فوزيةاصاله محمد العاطل37503200380

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1399.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020049959زهره الصالحنور صالح الخلف37603200381

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2355.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07الحسكة08020077112هنوف محمدريم فواز نهير المحمد37703200382

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 14كاتب

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2562.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08020077160هنوف محمدرحاب فواز نهير المحمد37803200383

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 14كاتب

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2006.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010153202نعيمه الحفياناختتمام خضر العلو37903200384

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-16دير الزور09010057576هيفاء الغديرمنال احمد الحسن38003200385

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2244.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-05الحسكة08100114335زهرة سلطان مرعيرنده علي سلطان38103200386

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2071.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08010093224جميلههيام علي الحاج38203200387

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25الحسكة08010044321فوزيههيام محمد العاطل38303200388

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2334.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-05الحسكة08010087391سوريةاسماء صالح المسلط38403200389

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

738كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1458.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10الحسكة08090240304هاجررده مرشد سلمان38503200390

وزارة االدارة المحلية الال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30الحسكة09010015731رجاء الحاج رشيدمرح سمير محمد رشيد38603200391

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1503.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08160100052نجاحبشرى رجب الحسين38703200392

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1498.00202010أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-12الحسكة08040017966فطيمغاندي محمود الجدوع38803200393

وزارة االقتصاد والتجارة الال1363.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20دير الزور09010015757رجاء الحاج رشيدروان سمير محمد رشيد38903200394

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المعهد التقاني معهد1999-09-20الحسكة08010097332فاطمةاالء رشيد الرجا39003200395

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.9720200مخابر

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال241.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01الحسكة08030003804انتصارمنال سليمان الحسن39103200396

والتجارة الخارجية

161كاتب

738كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1642.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08110064575صبريةاحالم فريد الحسين39203200397

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2406.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10الحسكة08010044323فوزيهاماني محمد العاطل39303200398

المحلية والبيئة

14كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1459.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-04الحسكة08120067235ترفهوفاء احمد الحسين39403200399

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2121.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08دير الزور09010290313ميادةسالي فايز مال عمير39503200400

68 من 8صفحة  10:05:57 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية الال2437.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25الحسكة08010066113املعبير فرحان واوي39603200401

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09010166623هيفاء الغديركنده احمد حسن39703200402

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1339.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-25الحسكة08010238514نهال ظاهربيداء حسين الظاهر39803200403

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01الحسكة08030043910عيدهعبير حمود العزيز39903200404

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01الحسكة08080004320وضحة العبد هللامحمد فواز خلف40003200405

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1402.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01الحسكة08040008967دلهحنان علي العواد40103200406

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

357كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2360.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08160100283مريمهيا خضر الشمالي40203200407

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2142.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-16الحسكة08010067473نورهاميره سعيد العلي40303200408

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2177.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20الحسكة08010092726حمدهزهره عكله ادريس40403200409

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون االجتماعية الال1495.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-04الحسكة08160013636مريم وزورائده زوبع وزو40503200410

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2393.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20الحسكة08010034738مريم العابدشاديه مضحي عابد40603200411

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2338.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30الحسكة08160068900شاهه عبدهللاعبير محمد محمد40703200412

وزارة االدارة المحلية الال1438.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08080040053ابتساممنار علي العبد40803200413

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

738كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15الحسكة08010040731دلةصفاء عبود عبدهللا40903200414

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-31الحسكة08160173854زكيه العلوميس محمد الحسين41003200415

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-09الحسكة08010093405منىريم فارس العلي41103200416

506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-07الحسكة08100117056ديلورابفرين عبدالحليم سراج41203200417

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09120025606بشرى السليمانهبة اسعد البصري41303200418

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2204.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010210090بسمهحال فاضل العيسى41403200419

والبيئة

757كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-25الحسكة08010169176جميله عبدالرحمنعبدالستار عبداللطيف عبدالرحمن41503200420

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية الال2610.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08040048605فطيم الحسينوميساء رمضان خليفة41603200421

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2172.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01الحسكة08020058503عزيزه العليماجدة عكلة الزعيب41703200422

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-06الحسكة08090124925خانه داوددارين علي عثمان41803200423

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال1574.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-15الحسكة08060006301جميلهديالى عبد الرحمن السرحان41903200424

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1618.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08060006300سوريه السرحانهنادي ابراهيم الخليف42003200425

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1830.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-15دير الزور09010221588ملك العبدفاطمة محمد الجدعان الخلف42103200426

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1891.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15الحسكة08010186853صبحة الحنشامينة حسين العثمان42203200427

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2129.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08010073839صبحة الفرجوائل احمد الفرج42303200428

735كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال149.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-04-15الحسكة08090124909خانه داودخباته علي عثمان42403200429

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01الحسكة08090105412رقية صفوكسعيدة سيف الدين امين42503200430

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد2000-01-01إدلب07220029629ميساءخديجه خالد االطرش42603200431

الصحي

552مساعد فني أولوزارة الصحة572مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.5020180تخدير

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2465.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الحسكة08010059326فهمية عليحنان بدر البدر42703200432

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01الحسكة08010155155عفرةالخليفالهام عبدهللا الفتاح42803200433

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2463.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010078009مريمريم مضحي عابد42903200434

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1219.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25الحسكة08090105432رقية صفوكساهره سيف الدين امين43003200435

والتجارة الخارجية

161كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2373.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-06الحسكة08120080807وضحةفادية حسام الدين الكعود43103200436

وزارة االدارة المحلية الال1388.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حلب02090081533سعادفضه عبداللله عبدالعزيز43203200437

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-10الحسكة08040013725نادية المحمدايمان خليل المحمد43303200438

المعهد التقاني للعلوم معهد1996-04-07دير الزور08050007830نجاح السعيدغفران مشرف دهماش43403200439

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة واإلصالح الال82.7820200أسواق مالية

الزراعي

746منشئوزارة المالية743منشئوزارة المالية395مراقب

وزارة االدارة المحلية الال2278.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01الحسكة08010087375سوريه المسلطفهد صالح المسلط43503200440

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

362كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01دير الزور09070061125نجاح الرميحميادة مخلف العبدالعزيز43603200441

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-10الحسكة08040014007مريماحمد هدهود الموسى43703200442

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01الحسكة08090105414رقية صفوكفاطمة سيف الدين امين43803200443

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2140.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-06الحسكة08090109103عمشة عبدالرازقنشمية عواد عبدالرزاق43903200444

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010157335وضحة الذيبونجاح احمد المجدل44003200445

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2070.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-03الحسكة08010096420مريم الرحيلدعاء عبدالرحمن الرحيل44103200446

والبيئة

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال238.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-05الحسكة08010014570فاطمه بكرومي ابراهيم شيخ عبد العال44203200447

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 480مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1351.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-05الحسكة08040003252ريم العبدهللاعمر نايف العبدهللا44303200448

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-05الحسكة08010016168سهام عبدهللاريمة جاسم العبدهللا44403200449

المعهد التقاني معهد1994-01-02دير الزور09100053909سلوىمنتهى صالح العنزي44503200450

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال69.2620120

المركزي

50كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1370.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08090139784زهرة العبدكوثر حمد العيسى44603200451

وزارة االدارة المحلية الال1932.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-25الحسكة08010175100خديجة النجمفاطمة حسن الفروخ44703200452

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1855.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02الحسكة08160020992منيفةغفران علي علي44803200453

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2479.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-12الحسكة08010080059فطيم الجالدتركية عالوي خضر44903200454

المعهد التقاني معهد1997-01-10الحسكة08040049487جوزهيارا خليل الغريب45003200455

الصحي

554مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.2420180معالجة فيزيائية
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

760كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1666.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08120131422ناجيههناء سراج العواد45103200456

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2090.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01الحسكة08010078933فطيم الجالدنسرين عالوي خضر45203200457

وزارة االدارة المحلية الال177.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08170000385ندىساره عدنان النعيمي45303200458

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2092.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01الحسكة08010062818شاهه عزاويسناء اسماعيل الحسن45403200459

وزارة التجارة الداخلية 755كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-06-10الحسكة08010147094وضحةهبه عايد البالل45503200460

وحماية المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03الحسكة08040013466حورية العبد هللاخطر طه علي45603200461

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال1854.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-20الحسكة08100088287نجاحغفران محمود السعدون45703200462

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-28الحسكة08020009047عائشه حميد الخليفهاحالم غريب الخلف45803200463

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1755.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-30الحسكة08010135507شمسةامل محمد العويد45903200464

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2205.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08040013339آمنه المحمدمها ابراهيم العبد هللا46003200465

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10الحسكة08040051136نورهفاطمه مصطفى الكدرو46103200466

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-20الحسكة08010147156وضحةهيا عايد البالل46203200467

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1599.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09060075885زينبرهف كمال البخيت46303200468

وحماية المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال159.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01الحسكة08020078472مهاعلي صالح الرمو46403200469

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة الشؤون االجتماعية الال2099.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01إدلب07150035468صبحيةبشرى وليد ناصر46503200470

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1418.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01الحسكة08020022074شيخهاية حسين العبد46603200471

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دمشق08010020717هناءنور زيد العيسى46703200472

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08130086354ملك العبد هللاغزل حسين طالع46803200473

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2001-01-01الحسكة08100193526هالهاريج عبدهللا المسلط46903200474

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال74.6620210

المركزي

50كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2489.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08110021586حمديهأمنه حميد الدبو47003200475

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2171.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20الحسكة08010155328هاللةخديجة علي الفتاح47103200476

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال1950.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-01الحسكة08010071795عبيرايناس سفيان العجيل47203200477

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 750كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1842.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25الحسكة08040051579فضة البكرحنان اسماعيل البكر47303200478

المعهد التقاني معهد1993-06-30الحسكة08010064638نجاحندى سعيد الوداعة47403200479

للحاسوب

وزارة الشؤون 557مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال83.4320140شبكات حاسوبية

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 72منشئ رئيسي

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

19

وزارة االقتصاد والتجارة الال2439.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01إدلب07180075461وحيدةفاطمة عبد اللطيف عميان47503200480

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05دير الزور09010189679هالةرزان صالح الصالح47603200481

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1564.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-07الحسكة08160162603عزيزهايات توفيق محمد47703200482

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2333.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010078006مريمهاديه مضحي عابد47803200483

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-12الحسكة08010167019غاده العليويربا رياض العليوي47903200484

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1760.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010095333هناءبتول مسعود الخزريك48003200485

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال214.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-05الحسكة08010079729عائشةجميله احمد عبدهللا48103200486

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1609.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08010179145نافله المصطفىسناء احمد عبد هللا48203200487

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-13دير الزور09060041284ارويحهمنار محمد الشاوش48303200488

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1433.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010077129جوهره الصالحشيخه فرحان المحمد48403200489

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-10الحسكة08010168644صبحةمرح محمود الوكاع48503200490

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-05الحسكة09030032860صالحةهناء مزيد الفرج48603200491

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08090167063مريمعال معتز الحمزه48703200492

وزارة االدارة المحلية الال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-21الحسكة08010152903زهرةامل احمد العبدهللا48803200493

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال330.0020120تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-02-10الحسكة08110010728غازيهزكيه خضر محمد48903200494

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2323.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-10الحسكة08170018880شمسةوفاء عز الدين االحمد49003200495

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد1996-02-29الحسكة08080048743جميلهفلك ابراهيم جبان49103200496

التجاري

مساعد خريج معهد وزارة الصحة140كاتب ماليوزارة النقلالال67.9820160تجاري مصرفي

تقاني

580

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1499.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010077116جوهره الصالحاماني فرحان المحمد49203200497

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2445.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-12الحسكة08020034854عيدهسعديه خليف الصالح49303200498

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2468.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-27الحسكة08110010427نجودمسيرة عايد الحنيث49403200499

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09010222818حريه الراشداالء خليل الحمد49503200500

وزارة االدارة المحلية الال1485.0020210علميثانوية عامةثانوية2000-01-10دير الزور09030025824فاطمةاية جاسم العويص49603200501

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 13محاسب رسوم

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال3800.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-30الحسكة08080024211جميلةصيته خليل العلي49703200502

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1984-09-06الحسكة08150033724وسميهخوله محمود الخليفه49803200503

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال72.5020100

المركزي

50كاتب

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3272.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-07-27الحسكة08150035877مريمكوثر ابراهيم الزعالن49903200504

وزارة االدارة المحلية الال1798.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010180465مريمامل محمود الحسين50003200505

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية الال2518.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-01الحسكة08010168606صبحهمريم محمود الوكاع50103200506

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال1839.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-23الحسكة08010138940وضحهرفعة عبد هللا عليان50203200507

والبيئة

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2174.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-20الحسكة08030028711خميسهمحمد داوود العلي50303200508

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 483مراقب رئيسي

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال2299.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09030021042انتصارشهد فواز المحيمد50403200509

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية478مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-01الحسكة08030017153سعبر الظاهرابتهال سالم اسماعيل50503200510

والتجارة الخارجية

161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2095.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01الحسكة08010120476جوهرةيسرى سطام الجربوع50603200511

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2438.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01الحسكة08010128596ماري المهشمفصله عبيد العبدالغني50703200512

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010120468جوهرهامل سطام الجربوع50803200513

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10الحسكة08010157707حلوةوصال حسين عويجان50903200514

وزارة التجارة الداخلية الال1956.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-10الحسكة08100114585عذبه مرعيسلوى ابراهيم مرعي51003200515

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01الحسكة08010017118ترفةدالل خضر بكر51103200516

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1320.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-13الحسكة08140015471فاطمهجنان عبدالرؤوف عبدهللا51203200517

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05الحسكة08120049386نورهعبدالغني محمد االبراهيم51303200518

358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08100113662عيدهعدله عبود الدندل51403200519

وزارة االدارة المحلية الال2247.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-17الحسكة08050010292عبره عسافمها حسن العساف51503200521

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1323.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09030113136سهام العليفاطمه محمد الغضيب51603200522

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01الحسكة08120028699بدره شالشعبير داوود الخضر51703200523

المعهد التقاني معهد2001-01-01الحسكة08010169696امينه ابراهيمالمعتصم باهلل محمد حسن51803200524

الصحي

553مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.8720210أشعة

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1398.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08170021942عزيزه امينامينه ديب خليل51903200525

وحماية المستهلك

739مراقب مساعدوزارة المالية478مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-06-30الحسكة08010159362منيفه الحميدامنه محمود الحميد52003200526

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال78.8920100محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2509.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08010114267سكينهجمار محمد الشيخ علي52103200527

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1903.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-22الحسكة08020044103عنود محمدامنه عبدالعزيز عبدالعزيز52203200528

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2130.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09030008356شهناز الحاج علوشرزان أحمد العلي اللجي52303200530

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01الحسكة08160019916فاطمه عبدهللاسميره جمعه محمد عثمان52403200531

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1486.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15الحسكة08020071164تمامختام احمد الثامر52503200532

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1331.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08090137340عذراء البشونرمين عبدالغفور الشويخ52603200533

المعهد التقاني معهد1993-04-07الحسكة08010153761امينه السعيدمها مصلح المحمد52703200534

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال67.9720130

المركزي

50كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08120041019صادقه الحسوفاطمه سحل االبراهيم52803200535

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01الحسكة08120003836تركيه العبدهللاشاديه صالح الحميد52903200536

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2201.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04الحسكة08010143112فاطمهايمان محمود الحمود53003200537

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1800.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09080310731وفاء الخضرآيه بشير المحمود53103200538

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة األشغال العامة الال3504.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-01دير الزور09070089685فضه محمدآية علي محمد53203200539

واإلسكان

وزارة األشغال العامة 1046مدرب  طاقة شمسية

واإلسكان

وزارة األشغال العامة 1047مدرب  صحية

واإلسكان

1044مدرب حدادة ولحام

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1892.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15الحسكة08090166535فاطمه الحمزةاسيا محمد العريط53303200540

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1943.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10الحسكة08050026521نجاحعائشه محمد العبدهللا53403200541

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-10دير الزور09010263381جميله الظاهرعائشة حسين الرزاق53503200542

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2469.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03الحسكة08040033830شاهه العبدهللاكوثر شحاذه الجفال53603200543

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1695.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-18الحسكة08090137507مريم احمدرهام نايف الجمعه53703200544

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1300.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-11الحسكة08090137509مريم احمدسوالفه نايف الجمعه53803200545

المعهد التقاني معهد1987-03-20الحسكة08090145656خديجةفاضل خليل الحسين53903200546

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.4620106محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2451.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-26الحسكة08100129092غزالهفاطمه سليمان خلف54003200547

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1697.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08090185701منهى االحمدأسيا خليل الجمعة54103200548

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-18الحسكة08010190669صبحه الحنشكفاء حسين العثمان54203200549

والتجارة الخارجية

161كاتب

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-25الحسكة08090137468فاطمه الجمعهبديعه سراج الجمعه54303200550

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2328.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-16الحسكة08170003154سلمى ابراهيمنجوى محمود جومرد54403200551

وزارة االدارة المحلية الال1904.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08040031717شاههتركية عبدهللا االحمد54503200552

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08080038001صباح المحمدفرح فارس الديري54603200553

وزارة التجارة الداخلية 583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1365.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-15الحسكة08040003324مريم خليفكريمه محمد العبيد54703200554

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1544.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-27الحسكة08080005911عمشه محمدمنى سالم ظاهر54803200555

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-06الحسكة08010068213وضحهرجاء علي عابد54903200556

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-04دير الزور09030009443جموله العليانرزن محيسن الحمود55003200557

الخارجية

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية الال1322.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02الحسكة08080038000صباح المحمدمرح فارس الديري55103200558

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة التجارة 12

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2181.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-23الحسكة08030027170فطومه خليفهحياة حبش الخليف55203200559

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2566.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-14الحسكة08060011717فاطمه العلوشخوله محمد ناصر55303200560

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 477مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 478مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1343.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08020024094ابتسامبتول ابراهيم العلي55403200561
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وزارة التجارة 358كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08080005215تفاحه الموسىفاطمه حمد الخليفه55503200562

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010159675نعيمهاماني احمد خليفه55603200563

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-20الحسكة08030004834جوهرهديما اسعد العيسى55703200564

وزارة التجارة الداخلية الال1811.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-06الحسكة08010055072بدره الحماديمنة هللا حسين الحسن55803200565

وحماية المستهلك

757كاتب اولوزارة المالية478مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1323.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010075166عائشة ابراهيمشاهه خالد المعروف55903200566

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10الحسكة08010113020زهيه الشيخ عليسراب عاثر الشيخ علي56003200567

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال2224.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-11الحسكة08060015989فاطمه العلوشامنه محمد ناصر56103200568

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 481مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

750كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال405.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-10-13الحسكة08030039373فوزه شيخ ابراهيملينا فواز الخليف العبدهللا56203200569

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

158كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-07الحسكة09010161861سعادشيرين محمد خليفه الخفاجه56303200570

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1260.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02الحسكة08030055986هنوف شويخرقيه علي شويخ56403200571

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-06الحسكة08010068313وضحة عليرجاء علي عابد56503200572

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1758.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090137479منهى االحمدزبيدة خليل الجمعة56603200573

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-23الحسكة08170010865نجاحنغم محمود سعدون56703200574

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2070.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19الحسكة08010011960ميساء الشيخفوزيه ياسين العليوي56803200575

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-10-01الحسكة08090169704مريم حسنميادة اسعد السعدو56903200576

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحة571مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.0020210مخابر

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1950.0020168أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17الحسكة08120082704ملكهثامر احمد البطران57003200577

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2053.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08130086309ملكمحمد حسين طالع57103200578

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 160مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 483مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد2000-01-01الحسكة08040051582فضة البكررقيه اسماعيل البكر57203200579

الصحي

549مساعد فني أولوزارة الصحة548مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال93.7820200صيدلة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2332.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02الحسكة09080022772نهلةعهد نبيل الخماس57303200580

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2476.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-17الحسكة08100034300نايفةلورين عزيز حمو57403200581

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-31الحسكة08160135924لبيبةزينب حميد عمارة57503200582

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1703.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08080041567ملكهاليمامه فائز الصويلح57603200583

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08090102224صالحهمها عبد حميد57703200584

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1687.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090137477منهىجازية خليل الجمعه57803200585

361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20الحسكة08010057170فاطمهندى خضر المحمد57903200586

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08050038279امينهرهف فاعور الصليبي58003200587

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2429.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10الحسكة08080008978هنوف الداهودامل عبدالصمد الداوود58103200588

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2371.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01الحسكة08100154239امينههبه ابراهيم جربوع58203200589

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08040018509زهره النهارخدو عبدالرزاق جدوع58303200590

المعهد التقاني معهد1998-01-05الحسكة08090188446عمشةهناء فواز الحوران58403200591

الصحي

570مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9420170صيدلة

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03الحسكة08090188447عمشهسناء فواز الحوران58503200592

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-10الحسكة08120094450غزالهعلي سالم حمد58603200593

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-10الحسكة08010031503ستيره عبدهللامحمد حمود المحمد58703200594

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31إدلب08160087521نورةهنادي حسين العبيد58803200595

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون االجتماعية نعمال1846.0020140علميثانوية عامةثانوية1986-02-12دير الزور08040051375نجود البسيسيسرى حسين العبدهللا58903200596

والعمل

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2407.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-25الحسكة08050039939فرحهفاطمه عزاوي العمر59003200597

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال212.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01الحسكة08150001305نعيمه كعيدياسر عويد النشيران59103200598

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-28الحسكة08010033974صبحه عبدالنزالعفاف سالم الغانم59203200599

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010080624حنسهآمنه عباس الخزام59303200600

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-26الحسكة08010005130صبحه الحمد الجاسمسميرة خلف المحمد59403200601

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2291.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01الحسكة08010080396خنسةرقيه عباس الخزام59503200602

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2462.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09010126796زينب عبدالقادررهام خالد العلي الركاض59603200603

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1198.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010149459عفرهرهف فيصل العبيد59703200604

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1361.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020043730سوريهاسماء حمد المحمد59803200605

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-05الحسكة08010072005زهره الصويلحياسمين خضر الصويلح59903200606

361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-15الحسكة08010105931فضهنوفل خلف الحماده60003200607

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2090.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-16إدلب07150003430سلطانهمنى عبد هللا عائشة60103200608

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-28الحسكة09030003840خاتونفاطمه حسين الجاجان60203200609

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01الحسكة08010156485وضحةنضال سليمان خليف60303200610

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حمص04010134804املاسماء احمد علوش60403200611

737كاتب رئيسيوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1665.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-25الحسكة08110001935عنودفاطمه ابراهيم حسين60503200612

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2423.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10الحسكة08030004615امينة الفريحخاتون حمود الغانم60603200613
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وزارة االقتصاد والتجارة الال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-22الحسكة09010274499عايشهرحاب عكله الخاطر60703200614

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال246.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-30الحسكة08010121709مريم الشحادهمنال عبدهللا عبدهللا60803200615

المحلية والبيئة

14كاتب

760كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال221.0019963علميثانوية عامةثانوية1975-06-21الحسكة08010063065صالحةيوسف عايد الفاضل60903200616

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15الحسكة08010047784سوريهنسمه رمضان العامر السويدان61003200617

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1740.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08110083540وضحهفلاير احمد الحسين61103200618

المعهد التقاني إلدارة معهد1994-01-01الحسكة08110012389نوال بيرقدارعنود خليل الحمد61203200619

األعمال والتسويق

الهيئة المركزية للرقابة الال65.6020180إدارة أعمال

والتفتيش

مصرف سورية 31متشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 45عامل حاسب

والتجارة الخارجية

157كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-08الحسكة08110022649امينه العباويمهجه احمد الرميض61303200620

453مساعد صحيوزارة التربية549مساعد فني أولوزارة الصحة570مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.2120190صيدلةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-01-02الحسكة08110026090شيخةسميره توفيق العلي61403200621

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1467.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-10الحسكة08110160928شيخه العلينرمين توفيق العلي61503200622

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1372.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-08الحسكة08010166402بدرهحنان احمد عبد الرحمن61603200623

وزارة االقتصاد والتجارة الال3182.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-17حماه05070026590عليهرقية لواء معمار61703200624

الخارجية

وزارة التجارة 141كاتب ماليوزارة النقل162كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

486بائع

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1396.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08100074441فطومه مطر العيسىجنان حسين خضر61803200625

المعهد التقاني معهد1985-01-15الحسكة08010191101فاطمهمحمد نزال السلطان61903200626

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.72200810إنتاج حيواني

الزراعي

396مراقب زراعي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2208.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120074792جميلهرجاء محمد الصالح62003200627

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02الحسكة08010043801خالديهريم احمد السليمان62103200628

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-16دير الزور09010014135ميسونآيات علي السالمه62203200629

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2360.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-11الحسكة09010095876ليلىسميره مصطفى السالمه62303200630

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-03الحسكة08020018537روضهسلوى خالد الشيخ صالح62403200631

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال808.0020019ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-23الحسكة08010093607زهرهجاسم محمد الحلبوص62503200632

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2509.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10الحسكة08010114237جازيةغروب محمد الخالد62603200633

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1331.0020204أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-29الحسكة08100016514سوسنمحمود عمر احمد62703200634

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-05دير الزور09120046404عايشةايمان محمد الحمود62803200635

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2525.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08الحسكة08010132200سعاد عيسىعبير صبح عزيز62903200636

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1710.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02الحسكة08090181949هناء عليسالفة ابراهيم الحسون63003200637

وزارة االدارة المحلية الال2015.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01الحسكة08010116223بدرة العبدهللاوعد سليمان الجرو63103200638

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2640.0020140علميثانوية عامةثانوية1993-07-16الحسكة08170004841فطومهابراهيم حواس هاشم63203200639

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال192.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-15الحسكة08030044970باشية العيسىمحمد سلمان حنافيش63303200640

وزارة التجارة الداخلية الال3614.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01الحسكة08010250648جازيةوعد محمد الخالد63403200641

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

الجهاز المركزي 1001عامل مخططات

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

582كاتب رئيسيوزارة الصحة745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1955.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-24الحسكة08010082582هاجرنوره محمد السليمان63503200642

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2445.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120040988تفاحةوالء علي المحمد63603200643

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08040026810جوزهسحر محمود المحيمد63703200644

وزارة االقتصاد والتجارة الال2068.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010156077خضره الخلفامل صالح الخلف63803200645

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال196.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-10الحسكة08170087768شمسهمحمد ابراهيم حسين63903200646

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال2498.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-24الحسكة08040026771نوره عبيدهنادي احمد العبيد64003200647

الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04الحسكة08010032055فطومهمنور فوزي الكفوله64103200648

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

357كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االقتصاد والتجارة الال2181.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20الحسكة08010172695حواء  عبيداعتماد محمد العبيد64203200649

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01الحسكة08120088488عمشه حسودره عبدهللا الخاير64303200650

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

361كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة الداخلية الال2595.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-05الحسكة08160163643جميلهماجده حسين العبدو الحسين64403200651

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

الجهاز المركزي 1001عامل مخططات

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-31الحسكة08010080803عفره الجالدفاديه رمضان الجالد64503200652

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1957.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-01الحسكة08030045474مريم المنفيفاطمة محمد السمحي64603200653

والبيئة

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 141كاتب ماليوزارة النقل741مراقب مساعدوزارة الماليةالال3661.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-28الحسكة08100190424أمينه التمرصفاء عبدالوهاب المحمود64703200654

الداخلية وحماية 

المستهلك

486بائع

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20الحسكة08010114163سكينهعلياء محمد الشيخ علي64803200655

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-20الحسكة08160002771حربهعفاف محمد برغوث64903200656

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون 760كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2571.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08100078603يازي عزيزينب محمد عزي65003200657

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2206.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-12الحسكة08010052974عفرهخوله ابرهيم العيسى65103200658

وزارة التجارة الداخلية 583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2083.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20الحسكة08120056918طيبهشاديه صابر العباس65203200659

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-25الحسكة08010064545حسينهاسراء محمد البكر65303200660

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-02الحسكة08120099554عمشه الخضيرعجميه احمد السلمو65403200661

وزارة االدارة المحلية الال1384.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08080034048ملكهصفاء متعب الديري65503200662

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال208.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010154787نوفهسهى خضر الحسن65603200663

الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1926.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20الحسكة08120088481عمشه حسوخيريه عبدهللا الخاير65703200664

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

361كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20الحسكة09050003843فوزهزكيه احميد الشيخ65803200665

المحلية والبيئة

14كاتب
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وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1384.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010264512نوفه الجدوعشهناز خضر الحسن65903200666

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01الحسكة08030052781يسرىهبة هللا سرحان العلي66003200667

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10الحسكة08010060394عدلهبراءه محمد هيجل66103200668

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني إلدارة معهد1992-01-05دير الزور09060010212ايمانرشا عبد الحميد العثمان66203200669

األعمال والتسويق

إدارة مؤتمرات 

ومعارض

وزارة االقتصاد والتجارة الال66.7820180

الخارجية

مصرف سورية 157كاتب

المركزي

مصرف سورية 45عامل حاسب

المركزي

47عامل حاسب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2424.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25الحسكة08010160008فاطمه صالحامنه حسين الخلف66303200670

757كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال1616.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-05الحسكة08110001398زكيةهناء عودة الحمادة66403200671

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12الحسكة08100094446ملكةهال عامر شيخ مجول66503200672

والتجارة الخارجية

161كاتب

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08160077428شمسةهند عبدهللا كردي66603200673

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال235.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-27الحسكة08010061729فاطمهياسمين عبد هللا خلف66703200674

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال233.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01الحسكة08110125861خديجهبريجيت جمال علي66803200675

745كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1883.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08160077429شمسةايمان عبدهللا كردي66903200676

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1928.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09060059364رويحهابتسام سلمان الهفل67003200677

وزارة التجارة الداخلية الال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01الحسكة08090140349فاطمهاحمد محمد رمو67103200678

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20الحسكة08010123702تركيةماجد خضر الفروخ67203200679

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010154335مريماميره احمد الحسو67303200680

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-10الحسكة08090140741فاطمةريم محمد رمو67403200681

وحماية المستهلك

582كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-04الحسكة08010039118مريمسها حسين شيشان67503200682

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08090142036فوزهوداد احمد العيسى67603200683

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10الحسكة08160077389ريمهاحالم ظيف عبد67703200684

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1496.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-15الحسكة08030052962سلوىساجده احمد الخلف67803200685

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2568.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-15الحسكة08010174369سهامروضه عبدالوهاب الخليف67903200686

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020022أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-01الحسكة08010062005رفعهعبد هللا علي الحسين68003200687

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1357.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08110166323حمدهامل هثل االبراهيم68103200688

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-02الحسكة08030026313حمدهعبد الرحمن حنان المطرب68203200689

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2173.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-06الحسكة08010072069جميلةفوزيه معروف الصالح68303200690

وزارة االدارة المحلية الال1690.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-02-02الحسكة08020028506وطفهفاطمة سطام الوجعان68403200691

والبيئة

737كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1316.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08090129872زهرهبتول احمد العزو68503200692

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08الحسكة08010131902سوريهرنده احمد حنيش68603200693

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2069.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010120300يازيختام فهد الجربوع68703200694

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1655.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08170015451نوريهاسماء عبد الحميد الكبش68803200695

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1481.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08080004248فضهمنى محمود حنيش68903200696

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2225.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15الحسكة08030026416حمدهزهره حنان المطرب69003200697

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2135.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-21الحسكة08010130941دلهاسماء عبد العزيز الحسن69103200698

وزارة االقتصاد والتجارة الال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-19الحسكة08100114143نورهعبير محمد خليل69203200699

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المعهد التقاني معهد1996-11-16الحسكة08060006560فاطمهبشرى حمد القحف69303200700

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.1320180محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية الال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10دير الزور09060012707فطومةحنان فتحي االطرش69403200701

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

357كاتب ضبطوزارة العدل12

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2423.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-04الحسكة08010105187فاطمه حسينكفاء ابراهيم المال محمد69503200702

وزارة االدارة 362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2333.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090129842وضحهمياده صالح العزو69603200703

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2052.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-21الحسكة08010010223غزوةناريمان حسان عبداللطيف69703200704

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2476.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-08دير الزور09010126175ليلهوفاء عبدهللا الحسين69803200705

والبيئة

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2545.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-22الحسكة08170073084عزيزهوعد عبدالرحمن الذياب69903200706

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال160.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-25دير الزور09070008207حوريهحياة صلوح الحمزه70003200707

المعهد التقاني معهد1992-11-10دير الزور09010205202ليلهريمه عبدهللا الحسين70103200708

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال76.5120140

المركزي

50كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05الحسكة08090171765ساره الهويتاحالم علي الهويت70203200709

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2489.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-24الحسكة08030026552عمشهفاطمه احمد الفياض70303200710

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2033.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09010205197ليلهمروه عبدهللا الحسين70403200711

والبيئة

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2311.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-16دير الزور09120131266صباحضفاف عبدالمجيد المجبل70503200712

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-02الحسكة08010096650فاطمهراويه حمود العوده70603200713

وزارة االقتصاد والتجارة الال3464.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01دير الزور09010122813خديجةتسنيم اسماعيل الزغير70703200714

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة االقتصاد والتجارة الال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-22الحسكة08010079089فطيمكفاء سالمه العابد70803200715

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة 362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1848.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01الحسكة08090129867وضحهيسرى صالح العزو70903200716

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم
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568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2472.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-14الحسكة08010078717فاطمه العيسىايمان حميدي حسن71003200717

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1671.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10الحسكة08090240388مهازبيدة علي الجمعة71103200718

وزارة االدارة المحلية الال1572.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-23الحسكة08010118521حواءالرا علي الصالح71203200719

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-02الحسكة08010115505موزة الظاهرالهام عطيه الظاهر71303200720

وزارة االدارة المحلية الال1609.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-31حلب02190115693الماس قره مانحسناء تحسين الكيالي71403200721

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1760.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010096648ليلوهنوره دياب العوده71503200722

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2407.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010043579خولةسهام خلف المحمد71603200723

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1322.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010131782امنهالبتول عثمان العثمان71703200724

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1107.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-19الحسكة08010084279سميرهنوره عبد الرحمن شيخ علي71803200725

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2212.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090129847ترفهبشره احمد العزو71903200726

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-05الحسكة08090118539حميدةمنى احمد العزو72003200727

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2057.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01الحسكة08120049566فاطمهرحمه تركي عبد72103200728

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-02الحسكة08160153095ذهبهصباح احمد االحمد72203200729

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30الحسكة08010154401مريمحنين سليمان الصالح72303200730

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1463.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090151510نورهمنيفه بشار العيسى72403200731

وزارة االدارة المحلية الال3561.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-12الحسكة08010065866سلوىهبه عبدالكريم رزوق72503200732

والبيئة

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقل1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

وزارة االقتصاد والتجارة الال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010191404فطيممها عبد العثمان72603200733

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1818.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-20الحسكة08090240516وضحهنغم صالح العزو72703200734

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-31دير الزور09010184470حسنهخمايل عواد الحماده72803200735

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1430.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-15الحسكة08010108501سميرة الغانمهيفاء جاسم الغانم72903200736

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2001-09-05الحسكة08090206268زهرهأسماء خالد العنتر73003200737

الصحي

550مساعد فني أولوزارة الصحة548مساعد فني أولوزارة الصحة570مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.8220210صيدلة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1989.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-17الحسكة08010097243فاطمةوداد سليمان الحمد73103200738

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1726.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08110063148شيخه ىاسراء حمزه الحبيب73203200739

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2513.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-13الحسكة08170112800تركيه عمرلورين صالح الدين محمد73303200740

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-05الحسكة08110041704شيخهاماني حمزه الحبيب73403200741

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01الحسكة08110061150سهام اسعدوالء عبد الجمعه73503200742

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01الحسكة08090092537ردهسعيده جاسم العيسى73603200743

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة09010135430لينهشذى احسان الطه73703200744

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

358كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االدارة المحلية الال197.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-19الحسكة08120059154خولهفرقان حمد العيسى73803200745

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

583كاتب رئيسيوزارة الصحة73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20حلب09002000059سوريةموسى عبد الرزاق عبد الرزاق73903200746

والتجارة الخارجية

161كاتب

358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010083740شيخةامنه حنا الفرج74003200747

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-02حماه11060004147مريماليسار هيثم شاهين74103200748

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-12الحسكة08040048550شكحه رمضانحميد علي خليفه74203200749

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2589.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-15الحسكة08040013147ليلى شويطاميره رمضان الحسينو74303200750

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09120128781روضهفرح عبد الحميد احمد البطي74403200751

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2639.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-24الحسكة08010151359جميلهتهاني هالل الدخيل74503200752

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2024.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08010098372فرحهفاطمة عدنان المحيمد الجدوع74603200753

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2336.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02الحسكة08010136843حميدةاالء عدوان الجدوع74703200754

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1611.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-01الحسكة08120081823فاطمةاسيا عبدالقادر الحسين74803200755

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1605.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08120081782فاطمةبثينة عبدالقادر الحسين74903200756

المعهد التقاني معهد2001-01-02حلب02390144788فاطمهاماني جمال شيمي75003200757

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال66.5520200نقل ومواصالت

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2445.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-08الحسكة08160042171امونه الدرويشمعمو شواخ العبد هللا75103200758

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2325.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01الحسكة08110024677عنودمنال مطر الكرو75203200759

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1565.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08160031224نجاحبتول محمود السالم75303200760

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-04-06الحسكة08050029027رويحه سهووسن حسون سليمان75403200761

المالية والمصرفية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة558مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال90.8520200محاسبة

تقاني

743منشئوزارة المالية559

المعهد التقاني معهد1994-01-06الحسكة08020056148فوزيةملك خضر العبيد75503200762

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 50كاتبمصرف سورية المركزيالال63.9320160

المركزي

49كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1382.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08030056834اسيا الحمادحماد جاسم الحاج سليمان75603200763

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.2020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08110121898رقيهشيماء محمد علي75703200764

وزارة التجارة 745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1530.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-31الحسكة08160031233نجاح الجوادزينب محمود السالم75803200765

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.9020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08110081535عوش العليماريا جمعه الياسين75903200766

وزارة االقتصاد 583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1776.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08120043587تاضيبشرى عيدان المحمد76003200767

والتجارة الخارجية

362كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1777.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08020043666فطمه الدرويشرنده محمد المحمد76103200768

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15الحسكة08010021173فتحيةفاديا ابراهيم الجراد76203200769

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-02الحسكة08020042986صالحه البريخزنه حسن المحمد76303200770

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1505.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08090142872اسمهانروى محمود الشويخ76403200771

وزارة االقتصاد والتجارة الال112.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20الحسكة08170001600حلوهمروى بشير كشه76503200772

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب
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وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01الحسكة08160016496امينه عيسىماجده عبدالوهاب خلف76603200773

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2502.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-17الحسكة08010077328دالل الخليففاطمه علي العوض76703200774

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال249.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-27إدلب07030033891لمعان زينفاطمة جعفر باغوض76803200775

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-25الحسكة08110061714فلايرشهد فتحي الغثيث76903200776

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2189.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-09الحسكة08160026886امينهرابعه عبد الوهاب خلف77003200777

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2339.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-20الحسكة11070072816خود العليتواصف محمد المصطفى77103200778

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2238.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02الحسكة08010249279مريم عدادرنيم بسام الجراد77203200779

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2727.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08010113300جازيةوفاء حبيب المحمد77303200780

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

757كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1447.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-13الحسكة08100199296امينه عزيعبير مهيدي عزي77403200781

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-01الحسكة08160016640مريممنى احمد سالم77503200782

وزارة االقتصاد 583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08110015344منتهىتماضر مانع الدبو77603200783

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01الحسكة08010079726ترفهخديجة احمد المحمد77703200784

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010069705صفيهرشا عبد هللا االبراهيم77803200785

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2640.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08170022042ايمانالبتول موسى علي77903200786

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-14الحسكة08010095307رنده الخزريكضحى جميل الخزريك78003200787

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-05الحسكة08010043461ثرياوالء داوود العواد78103200788

وزارة االقتصاد والتجارة الال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08080019097روضهياسمين محمد حمد78203200789

الخارجية

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2447.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-17الحسكة08020059558صبحه الدبواميره محمد العلي78303200790

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-02الحسكة08010147251زهيةسناء احمد العنادي78403200791

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1363.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-08-25الحسكة08040040085روضه عليويبتول محمد دشه78503200792

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2124.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20إدلب07250033578حياةاالء عيسى الحسون78603200794

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2106.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-28الحسكة08090127009غاليه اليوسفهبا عارف الدرويش78703200795

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-20الحسكة08010079750ترفهوفاء احمد المحمد78803200796

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة التجارة 12

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1998.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-22الحسكة08100017077امينه سعدونجيان ديرسم داوود78903200797

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20الحسكة08170079270رحمهمريم جاسم العوض79003200798

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1560.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08020096365اميرة عبدضحى خضر الفياض79103200799

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية نعمال180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-15الحسكة08110055007سلمىفضيله ابراهيم الجمعه79203200800

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06حلب02330102242شيخةتهاني عبدالحميد الجعفر79303200801

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

الجهاز المركزي 141كاتب ماليوزارة النقلالال234.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-04-07الحسكة08010141816خاتونعبير صالح احمد79403200802

للرقابة المالية

وزارة االقتصاد 1029مستثمر حاسوب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال212.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08020077656امنهعلياء عدنان صالح79503200803

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1419.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة09010235765نادرهمريم كاسر الحمود79603200804

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال3433.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-06الحسكة08010077548ابتسامايمان احمد العابد79703200805

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 158كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

486بائع

وزارة الشؤون االجتماعية الال1630.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-07حلب02090081569ميمونه عبد العزيزدعاء جمال عبد العزيز79803200806

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

739مراقب مساعدوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة09120056317سهامرهف رياض العبد هللا79903200807

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1639.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-06-21الحسكة08040043158روضه السلطانرهام محمد حماده80003200808

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01الحسكة08010174062سلمىآمنه سلمان الخالد80103200809

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-09دير الزور09050047471فاطمه الحسنلينا خليل الشالف80203200810

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1845.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة08090137245عائشهغاليه حسن الشويخ80303200811

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2159.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01دير الزور09010279515جميلهاسراء تركي العبود80403200812

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2421.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01الحسكة08020050865فاطمةحلى دحام الحسين80503200813

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2408.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08الحسكة08010078934فاطمةاميره محمد الموسى80603200814

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2356.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01دير الزور09060057443زهرةفرحه كعود االسود80703200815

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010040243حاجه الخلفخوده احمد الخلف80803200816

المعهد التقاني معهد1999-10-20الحسكة08020081795شكريةهدى دحام جاسم80903200817

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال71.8420200محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

المعهد التقاني معهد1992-09-01الحسكة08010141293بسمهبتول فاروق الهفل81003200818

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال73.2720130

المركزي

50كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01الحسكة08010034841حمده مزعلعمشه علي العذاب81103200819
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وزارة االقتصاد والتجارة الال1502.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-07الحسكة08010079078هناءريم ناصر الدين الموسى81203200820

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-15الحسكة08100119484عائشةفاطمه ابراهيم ظاهر81303200821

المحلية والبيئة

14كاتب

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1408.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090137367زهيةسناء نامس الشويخ81403200822

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1724.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06الحسكة08010078513فاطمةرهف خضر الصالح81503200823

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25الحسكة08010078509خديجةعبير عمر الصالح81603200824

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2186.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04الحسكة08090149394شيخةمحمد خضر اسود81703200825

وزارة االقتصاد والتجارة الال2567.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15الحسكة08010126130نشميهفاطمة علي الحميد81803200826

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1729.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10الحسكة08010123612ترفةيسرى جاسم النزال81903200827

وزارة االدارة المحلية الال1782.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02الحسكة08140049386ريمه السعيدامنه عمر السعيد82003200828

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20الحسكة08100015525شيخهنجوى حسين سليمان82103200829

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2504.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-27الحسكة08010049249زكيه عرعوربشرى ابراهيم االبراهيم82203200830

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

المعهد التقاني معهد1996-10-20الحسكة08170001167نورا مطرايمان يوسف برو82303200831

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.0220160مخابر

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20الحسكة08010105072عمشةسهام محمد العبد82403200832

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-17الحسكة08010037101ثوره االحمدشذر نضال عليوي82503200833

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2410.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10الحسكة08010147501شمسةساجدة سعيد ابراهيم82603200834

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2461.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-05الحسكة08170001961مهديه بركاتهيام محمد سعدون82703200835

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال3357.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-20الحسكة08010067979زكيه عرعورايه ابراهيم االبراهيم82803200836

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 158كاتب

المحلية والبيئة

1001عامل مخططات

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-14الحسكة08110019039خالصةزهرة حمزة الرحيل82903200837

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1428.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15دير الزور09010371638حنانراما احمد الخلف83003200838

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال1615.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10الحسكة08010139703حمدهالهام احمد الهواش83103200839

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2308.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-27الحسكة08010115076عفرةجمعة سويد الجوهر83203200840

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2115.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20الحسكة08010169636صبحه الناصرايمان شيخ علي الناصر83303200841

والبيئة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-17الحسكة08010139124ليلىفردوس محمد واوي83403200842

وزارة االدارة المحلية الال2595.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-22الحسكة08160011532امينةاميه عبدالعزيز ابراهيم83503200843

والبيئة

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08150039824زهياجواهر عبدهللا الخميس83603200844

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05دير الزور09010207683جميله الهنيدييسرى فائز الحاج محمد83703200845

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة09010057457نجاحبتول عبد الحميد العلي83803200846

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1212.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120010185غاليةليلى سليمان البشار83903200847

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2684.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-04-01الحسكة08120015222علياءسمر قثيث الخضير84003200848

وزارة التجارة الداخلية الال200.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-30دير الزور09010143339سهامشيراز ياسين العبد الرجب84103200849

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2522.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01الحسكة08040026812جوزةسمر محمود المحيمد84203200850

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال301.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-09-15الحسكة08010039075فيحاءريم احمد شيشان84303200851

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1001عامل مخططات

وحماية المستهلك

141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08060009934ترفةعبير عبدالرحمن ظاهر84403200852

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 479مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1285.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08110112763سلوىعنود حسن الحسين84503200853

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1415.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090166567خرمهفاطمه نايف العريط84603200854

755كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال1707.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-13حمص04150033716هناءسدره محمد ديب84703200855

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2120.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-05الحسكة08020075417حياهندى محمد الشطي84803200856

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال2391.0020140علميثانوية عامةثانوية1988-01-20الحسكة08030006825صبحيةندى فتحي الخشوف84903200857

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال1679.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08030040714ردهرسميه خليل العثمان85003200858

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1591.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02الحسكة08160042879اميرهاحالم اسماعيل العزام85103200859

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2050.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01دير الزور09010279864احمديهفرح علي المحمد85203200861

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01دير الزور09010147806سوسنانغام زياد الناصر85303200862

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

المعهد التقاني معهد1983-07-15الحسكة08080034098قطنه الديرينورا اسماعيل الديري85403200863

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 50كاتبمصرف سورية المركزيالال65.8220040

المركزي

49كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2106.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-11الحسكة08010122708امينهخولة سطام السلطان85503200864

والبيئة

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2045.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010081496مريمندا محمد الجالد85603200865

وزارة التجارة الداخلية الال2189.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-16الحسكة08010119244وضحههبة فرحان علي85703200866

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 483مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال1649.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-03الحسكة08010178915امينهفاطمه راجي العوده85803200867

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية الال1447.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30الحسكة08110070344عليهحنان عبدالمطلب الحاج علي85903200868

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 483مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-19الحسكة08170013177سوعادسناء حسين المحمد86003200869

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2389.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-22الحسكة08020049581جميلهتهاني رمضان عبد86103200870

358كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-08الحسكة08010005825جنديةانتسام فارس الغدير86203200871

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1440.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08040047987سعادنور سليمان خليف86303200872

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال183.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010115989نشميهفضيله حمود الخلف86403200873

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان
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وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01دير الزور09050023435هنودهياسمين خليل الحسين86503200874

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10الحسكة08010079821امينهسناء تركي العوده86603200875

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال177.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-11دير الزور09120036272شاكرةصفاء عبد العزيز الحاجي جاسم86703200876

الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2100.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10الحسكة08010154540ردهغصون محمد الفتاح86803200877

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1702.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08160161530فاطمهساره ضيف العزام86903200878

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-25الحسكة08010010137وصالاالء طالل عليوي87003200879

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01الحسكة08010208763خديجهنور حمزه العوده87103200880

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.0220210مخابر

وزارة االدارة المحلية الال2593.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-20الحسكة08010034377هناءمها هشام البراك87203200881

والبيئة

وزارة التجارة 747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15الحسكة08040025839سعداعبيد خلف مال صالح87303200882

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08040032119موزهراما خلف حسن87403200883

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2383.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة08010007740رزوقةجهينه ناصر الكردي87503200884

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-03دير الزور09120008930فاطمةهند عبيد المطلك العلي87603200885

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-20الحسكة08050027878فوزيهمحمد عبد الصالح87703200886

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08110066945فاطمةديمه حسين الحاج علي87803200887

750كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2173.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08050005849كفىرغد عبد الرحمن حريث87903200888

738كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1744.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-08-25الحسكة08010075063فاطمههيفاء احمد الخليف88003200889

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2348.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08050001906هناءسهى محمدعبدالوهاب عبيد88103200890

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15الحسكة08040005534فاطمةامنة حوران كالو88203200891

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2085.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-05الحسكة08010075080فاطمهكفاء احمد الخليف88303200892

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2360.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10الحسكة08010107674شيخةايمان عيد العبدهللا88403200893

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1854.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010024527بسمهجميله احمد البركو88503200894

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-03الحسكة08010075086فاطمةرجاء احمد الخليف88603200895

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010078578هدىامينة خليل السليمان88703200896

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010024522بسمهجوهره احمد البركو88803200897

359كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01الحسكة08090115506نورهاسيا حميد دودو88903200898

وزارة التجارة الداخلية الال2130.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة0801.011677علياءهبا عبد الصمد الصالح89003200899

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

736كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020210علميثانوية عامةثانوية1999-01-24الحسكة09120172554مها السيد باللذكرى ناجي الخلف89103200900

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1452.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08الحسكة08080015662غزالهشيماء عبدالرزاق الحماري89203200901

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10الحسكة08090062311وضحةعبد الباقي محمد العبدهللا89303200902

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1291.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31الحسكة08090169799هنوفحشميه محمد العلي89403200903

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-02الحسكة09120134182شمسه العبيدكوثر نوري شاهر89503200904

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25دير الزور09010065627حنانبتول احمد الخلف89603200905

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 14كاتب

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-27الحسكة08090143719حشيمةفداء سليمان العلي89703200906

وزارة التجارة الداخلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1490.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010177735عفافايات عدنان دعيج89803200907

وحماية المستهلك

735كاتب رئيسيوزارة المالية478مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1997.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-26الحسكة08100119107عائشةمريم رمضان حسين89903200908

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08060018019نجيبهزهرة رشيد علي90003200909

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال1825.0020200علميثانوية عامةثانوية1998-08-01الرقة11060062919احالمنور صبحي البديع90103200910

االجتماعية والعمل

585كاتب رئيسيوزارة الصحة73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01الحسكة08010177734عفافكفاء عدنان الدعيج90203200911

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال71.4620180محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-16الحسكة08170012555مهيالينا ابراهيم خلف90303200912

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2836.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-03-29دير الزور09030006488كفا الحناشتقويم جمال الغدو اللجي90403200913

المعهد التقاني معهد1996-06-15الحسكة08010166378خاتونفاطمة محمد الصحن90503200914

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال70.5920200

المركزي

50كاتب

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1828.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08040051114تركيهفاطمه محمد الكدرو90603200915

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1299.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09120056364سهام عليروان رياض العبدهللا90703200916

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-08حماه05070022240حياةمرح احمد زينو90803200917

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال325.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-07الحسكة08100084231عزيزه شويشصفاء جميل علي90903200918

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الحسكة08010014351غزالةمنى اسماعيل الحمود السليمان91003200919

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-02الحسكة08110022031عدله الحميدرغده محمود الناصر91103200920

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2311.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-15الحسكة08010070855عيده العلينوره محمود حمد91203200921

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1691.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02الحسكة08160085312امونهبهية حمدو العبود91303200922

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية 362كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01الحسكة08020011553رجاءوداد رجب علي91403200923

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2345.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09010208232نوالعال صالح عبوش91503200924

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1508.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01الحسكة08090100907ترفهبراء عباس حمندي91603200925

585كاتب رئيسيوزارة الصحة760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال2011.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-20الحسكة08090133065فوزةوداد صالح الحجي91703200926

736كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال1649.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-28الحسكة08110118914ترفهالعزيزه عليان مخلف91803200927

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-20إدلب08100030130بشيرهمنال بشير علي91903200928

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25الحسكة08160010837عمشه العبودبشرى يوسف شالش92003200929

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب
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وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010276949كفاء العلوشامية محمود النايف92103200930

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة08010156204حمده العابدملك علي كريص92203200931

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1312.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08160010840عمشههيا يوسف شالش92303200932

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

569كاتب رئيسيوزارة الصحة12

745كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1787.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-03الحسكة08160077348امينه صايلمنور عبد العزيز ابراهيم92403200933

585كاتب رئيسيوزارة الصحة760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال2096.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08090132811حدهنور علي العبد هللا92503200934

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01الحسكة08110035294أمينة العاجلكفاء فرج مخلف92603200935

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2284.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-30الحسكة09140014590شاهه الغالببسمه امين الحمود92703200936

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2307.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010079431مرعبة السلمانسميرة خلف الوكاع92803200937

والتجارة الخارجية

161كاتب

736كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-06الحسكة08090140067جوزةندى عبد الحميد الحمزه92903200938

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-09الحسكة08160161552عدله حميدعليا عطاهللا محمود93003200939

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال227.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-16دير الزور09010145793كفاءرهام محمد صالح فتيح93103200940

وزارة االدارة المحلية الال1271.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-28الحسكة08160161976عدله حميدامل عطاهلل محمود93203200941

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة الشؤون االجتماعية الال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-04-04الحسكة08040021443امينهماجده احمد خميس93303200942

والعمل

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08140021440عفرة حمزةروضة محمد رجب93403200943

757كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1558.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-08الحسكة08140029603فوزه الحسيننور جمعه البادي93503200944

وزارة االدارة المحلية الال2218.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-28الحسكة08040033256فاطمةاحمد عبد الرحمن العبوش93603200945

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1633.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01الحسكة08140041902نوره الكرمانسمية صالح الكريدي93703200946

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-01الحسكة08090166631مريمندى احمد الكروش93803200947

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-16الحسكة08010118979خلفه العليساميه فيصل الحسن93903200948

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-05الحسكة08140004200فاطمة محمدسهام احمد الملوخ94003200949

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03الحسكة08080016505شيخهمحمد بركات ابراهيم العزاوي94103200950

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2118.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-22الحسكة08140011754فطوم النزالاميره حسين الهامان94203200951

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-15الحسكة08020013353جوزههنادي احمد العبدهللا94303200952

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال2104.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-08-01الحسكة08150002383صبحيةصابرين عمر العلي94403200953

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-09الحسكة08150005701عزيزةبيداء عبد الرحمن عبيد الشبلي94503200954

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-13الحسكة08080017924عفتهايمان كوان الشويخ94603200955

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-08الحسكة08010100422كمره الرقاقامنه علي الركراك94703200956

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال274.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-01الحسكة08010120168لبيبهساجدة توري الوداعه94803200957

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

757كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1584.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08080017909عفتهزهرة كوان الشويخ94903200958

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2543.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-05الحسكة08080017906فاطمةماجدة زيدان الشويخ95003200959

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1977.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010118494زوينة عثمانسميه محمد المبارك95103200960

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2346.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08080017925فاطمةاميمة زيدان الشويخ95203200961

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-20حلب02090004339حوريهشهد قصي شاكردي95303200962

وزارة االدارة المحلية الال2508.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-06-06الحسكة08010118972خلفه العليسكر فيصل الحسن95403200963

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010063399منىمحمود عبدالقادر العبدهللا95503200964

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2499.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01الحسكة08050041666بشهسعاد كراد الموسى95603200965

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01الحسكة08010074189زهرةايمان احمد الصالح95703200966

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2602.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01الحسكة08100021645حمديه شاميغاليه عبد العزيز خلف95803200967

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2262.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08040052329ضحيه الشيخ حسنمنى احمد العبيد95903200968

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2414.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-05الحسكة08030048294صالحةسوريه حسن الحماد96003200969

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01الحسكة08120022818وضحةامل حميد الصالح96103200970

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25دير الزور09070051746وفاءفدوى خلف ياسين96203200971

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01الحسكة08010034436هناءريم محمود المشهور96303200972

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1192.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08100077705سعدهسراب خلف جربوع96403200973

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1993-09-01الحسكة08040051127نوره المحمدريم مصطفى الكدرو96503200974

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال81.2220130

المركزي

50كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه05050147915نديمةالهام علي عفيفة96603200975

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-06دير الزور09030113193صفاءاثير محمد ملحم الشاهر96703200976

معلوماتية-الحاسوب

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب

1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3829.0020210

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-15دير الزور09060042674شمسه الحميدابتسام شهاب الشهاب96803200977

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-26الحسكة08140029598فوزةهيا جمعه البادي96903200978

وزارة االدارة المحلية الال1542.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010152350نعيمه المحمدايمان عمار الحمد97003200979

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2209.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-30الحسكة08100011387فهيمهقصي محي الدين عزت97103200980

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2174.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-05الحسكة08020053090نوره الحريمسبسمه جميل الحريمس97203200981

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال369.0020110تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-04-07الحسكة08040008295عمشه هايسحنان حواس اسماعيل97303200982

والبيئة

1000عامل حاسوب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-09الحسكة08120048397غاليه الجمعهموزة محمد النجرس97403200984

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1566.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08160163298عبطةصفاء علي النزيم97503200985

362كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08110065574نهايهشيماء غازي العلي97603200986

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1421.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08020041455منىدعاء بسام العواد97703200987
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وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2307.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-07الحسكة08100096739عبطه حسينفلاير عبد اللطيف يونس97803200988

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10الحسكة08010017847ليلىعبد السالم عبد الفتاح العجيل97903200989

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1601.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010249761نجاحخوله ماجد الفتيني98003200990

وزارة االدارة المحلية الال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه08090018964فايزةسحر سميح الشعار98103200991

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 14كاتب

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال294.0020013ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1980-01-27الحسكة08080033373صبيحه السليمانراغب عكيدي الديري98203200992

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08100164797ضحيهتماني احمد حسين98303200993

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1209.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01الحسكة08020063090بهيةمريم اسماعيل الخلف98403200994

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1990-07-10دير الزور09120103643فضهمريم حامد الغناش98503200995

للمحاسبة والتمويل

وزارة الشؤون االجتماعية الال76.0420100محاسبة

والعمل

مصرف سورية 71منشئ رئيسي

المركزي

الجهاز المركزي 49كاتب

للرقابة المالية

20مدقق مالي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-22الحسكة08030019094عيدة الخلفيونس احمد السهو98603200996

وزارة االدارة المحلية الال2143.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-09الحسكة08080015380جوهرةجبر جميل المسلط98703200997

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-08الحسكة08160041579تركيهرهف محمود العيد98803200998

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1504.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08160041521تركيةليلى محمود العيد98903200999

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-27الحسكة08080015008فوزيه الحسينعبد العزيز جاسم علي99003201000

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2121.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08090144780نورهفلك سليمان المحمد99103201001

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور09010157035انتصار الصالحفدوى جمال العلوش99203201002

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08040020606وضحةامينة حسون الصالح99303201003

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-18الحسكة08130021314كوريجيهان جلود حسن99403201004

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2160.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-10الرقة02350038001تمامخلود مصطفى العلي99503201005

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال2448.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09010220680انتصار الصالحاماني جمال العلوش99603201006

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

506كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1483.0020200علميثانوية عامةثانوية2004-03-25الحسكة08010253680يسرىنسرين عز الدين محمد99703201007

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال1675.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-25الحسكة08020077949جميلةرهف نجدت عواد99803201008

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال1618.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08030032239منىهبه خليف طالع99903201009

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1611.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-04الحسكة08010161290عفرةكنانة خضر العبدهللا100003201010

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3460.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-07الحسكة08160021219زهرهايناس تركي العلي100103201011

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة09010057991كفىعبير شجاع الحسن النجار100203201012

وزارة التجارة الداخلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1544.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010161279عفرةرنيم خضر العبدهللا100303201013

وحماية المستهلك

736كاتب رئيسيوزارة المالية477مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال202.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08090151611ترفهمحمود محمد الكريمو100403201014

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2553.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01دير الزور09010057949كفىشادية شجاع الحسن النجار100503201015

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال128.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20الحسكة08090175772سليمةعبد القادر عبد العزيز رميض100603201016

وزارة االقتصاد والتجارة الال2057.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10الحسكة08020055251شمسةعيدة شويش العبيد100703201017

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-15الحسكة08010131883عمشهمحمد عبدالرحمن الخضر100803201018

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20الحسكة08160002873هيهمحمد محمود حامد100903201019

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1630.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2004-03-25الحسكة08010253681يسرىبسمة عزالدين محمد101003201020

وزارة االقتصاد والتجارة الال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-21الحسكة08050018279يازيروعه حميدي عيد101103201021

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال4392.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-16الحسكة08160058115زركهايمان ابراهيم ذياب101203201022

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

158كاتب

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال245.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-12الحسكة08030050037سعيدةبتول حمود المحمد101303201023

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-01دير الزور09010030266خولهسوسن خالد عبدالفواز101403201024

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-20الحسكة08010088521حمدهاحمد داود الجمعه101503201025

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال231.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10دير الزور09010122114هدىعفراء خليل الشبلي101603201026

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01الحسكة08080031300نعيمهعبير سليمان الشحاذه101703201027

وزارة االدارة المحلية الال1901.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10دير الزور09060029745جازيةاميرة مشهور الصالح101803201028

والبيئة

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

737كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحة754كاتب اولوزارة الماليةالال1623.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-12-25الحسكة08120081896هناءبيان فرحان العبدو101903201029

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2389.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-05الحسكة08010062697وضحهسحر زيد الرجب102003201030

وزارة االدارة 735كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1673.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08020043721سوريةاالء حمد المحمد102103201031

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-14الحسكة08090103997تاظيفاطمه محمد عبد الحي102203201032

وزارة االدارة المحلية الال1846.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-07الحسكة08010118730وضحهرقيه زيد الرجب102303201033

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2409.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010147624رفعةفرح عباس الياسين102403201034

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

757كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07الحسكة08040026866فرحهعذراء حمد حسين102503201035

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02دير الزور09030008757فاطمهنجالء حمادي اللجي102603201036

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-15الحسكة08090004808اميرهرقيه احمدخير الدين نايف102703201037

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2262.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16الحسكة08110074210ليلىفاطمه ابراهيم سلوم102803201038

وزارة االقتصاد والتجارة الال1645.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01الحسكة11011020498عفرةمريم عبد الرحمن الكلش102903201039

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

362كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2156.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حلب07150040211مرحتيما صبحي عدله103003201040

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01الحسكة08120012876فاطمهمحمد حسين الحسن103103201041

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1705.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-10الحسكة08020040382هدلهامينة نايف المحمد103203201042

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-06الحسكة08010060971كنهسلوى علي االحمد103303201043

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 160مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-06الحسكة08020028554صبحةوفاء محمد العلي103403201044

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

68 من 20صفحة  10:05:57 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية الال1769.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120113218نبعهمنير خالد الغالب103503201045

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08100077831خاتونصفا سعدهللا مسلط103603201046

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08الحسكة08010142184ترفهعنود عباس الشحاذه103703201047

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2667.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-02الحسكة08010067028فاطمةمنى محمد عيسى103803201048

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2511.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08100077836خاتونمروه سعدهللا المسلط103903201049

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-20الحسكة08160109323حمدهمريم محمود الجرجب104003201050

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1521.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08050038987فاطمهسالي دحام الظاهر104103201051

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2360.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15الحسكة08020043834فطومةاميره محيسن برهو104203201052

وزارة االقتصاد والتجارة الال1632.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-30الحسكة08050064129فاطمهآية دحام الظاهر104303201053

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1863.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-05الحسكة08080031548نورةبلقيس سلمان الناصر104403201054

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2146.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-12الحسكة08170002050شمسهماجده مداح الجعفر104503201055

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3363.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-01الحسكة08110121603فاطمةمرام عوينان النداس104603201057

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2010.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15الحسكة08120080274امينةقالية محمد حسو104703201058

وزارة االقتصاد والتجارة الال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-27الحسكة08110075794سمحةاميرة اسماعيل حجي مصطفى104803201059

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

362كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال2427.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01الحسكة08100124191سعدةهالة ابراهيم المحمد104903201060

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010106308فطيممحمد حسين الفكعان105003201061

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-09-21الحسكة08160092872مريماميره عادل االحمد105103201062

الصحي

573مساعد فني أولوزارة الصحة552مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.0020130تخدير

757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2325.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120060626فاطمةروعة محمد الجاسم105203201063

وزارة االقتصاد والتجارة الال2999.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01الحسكة08010114112زهرةبتول جواد حميد105303201064

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

141كاتب ماليوزارة النقل158كاتب

المعهد التقاني معهد1986-08-10الحسكة08010058196زكاوه مالملكابراهيم خليل الحسو105403201065

الصناعي

وزارة األشغال العامة الال71.3620098تصميم داخلي

واإلسكان

1049مدرب ديكور ودهان

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01دير الزور09120031823جميلهشكريه فهد الحمد105503201066

وزارة التجارة الداخلية الال357.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01الحسكة08100174396وجيهةدالل حسين سليمان105603201067

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

الجهاز المركزي 1001عامل مخططات

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

وزارة التجارة الداخلية الال1034.0019943ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1975-09-15الحسكة08160100576شمسةاحمد عبدو االحمد105703201068

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد والتجارة الال2166.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08010078000امينهآيه متعب العيسى105803201069

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03الحسكة08010098070عنوداميرة محمد حسن105903201070

وزارة التجارة 584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08100174365وجيهةياسمين حسين سليمان106003201071

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2490.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-04الحسكة08010034637فاطمه العليسناء مطر النزال106103201072

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2205.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10الحسكة11060050906مريمهند محمد المطر106203201073

والبيئة

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08010106413عدلهكوثر عبد العبد هللا106303201074

وزارة االدارة المحلية الال1577.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15الحسكة08010165355عدلهحلى سعيد المحمد106403201075

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

737كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة الماليةالال1833.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08120030953زهرةايناس عبد الطحطيح106503201076

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05الحسكة08120076398كمره العليانحسين ابراهيم المحمد106603201077

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010173408هالهملكه صالح الموسى106703201078

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1210.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-12حلب02390144710فاطمهضحى جمال شيمي106803201079

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2461.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-02الحسكة08040016483كوثر سالمهنسيم حسن احمد العطيه106903201080

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2393.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01الحسكة08170052681جوزه الصروهدى محمد صالح107003201081

وزارة االدارة المحلية الال2091.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04دير الزور09120122930منتهى الغانمنور الهدى مصطفى المحمد107103201082

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1977.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-03الحسكة08040025801رده الخلففلاير علي الصالح107203201083

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1993-05-05الحسكة08030035720موزه العوضحنان شالش الفرج107303201084

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال78.5020140

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال3560.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-10دير الزور00032663340رواحه العليرانيا شبيل العلي الخلف107403201085

الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

162كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-20الحسكة08010088744خطر الحسيننور خضر مليحيه107503201086

وزارة االقتصاد والتجارة الال1562.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-31دير الزور00033410184بيداء الخضرراما سليمان المنفي107603201087

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1519.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حلب02019011575الماسسعاد تحسين الكيالي107703201088

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-07الحسكة08010060690صبحيه الحاضرسبال توفيق الحسين107803201089

وزارة االدارة المحلية الال1570.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08080048232زرقه الجنلهبه طارق حسن107903201090

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-30دير الزور09120034777خدوجه العليويكندا محمد العبدالرزاق108003201091

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-06الحسكة08010008660شمسه مشعلسناء رفيق الصعيو108103201092

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010095403ترفه كريصحنان عثمان الجربوع108203201093

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

568كاتب رئيسيوزارة الصحة12

وزارة التجارة الداخلية الال285.0020042ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-09-08الحسكة08110066407مريمسامر عبد الحسين108303201094

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2514.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-20الحسكة08160021759مريمفاطمة حمدو ضيف108403201095

المعهد التقاني معهد1991-01-01دير الزور09010155501غادهبراءة ماهر الكصيري108503201096

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال68.2620110محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

وزارة االقتصاد والتجارة الال2214.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010264096عفره الحفيانراما فيصل العبيد108603201097

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12
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وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-25الحسكة08100002829عوش النهارحنان جاسم محمد الشيخو108703201098

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة 747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1639.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-20الحسكة08030025339مشخص ظاهرهناء علي الدرويش108803201099

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال2514.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08100002814عوش النهارفاطمه جاسم محمد الشيخو108903201100

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية الال308.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-02-01الحسكة08010092318حوريهابتسام خضير جربوع109003201101

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة االدارة المحلية الال1663.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08030025342فاطمة الخليلتماني علي الدرويش109103201102

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2527.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01الحسكة08100171612عائشةجمانة حسين حسين109203201103

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال254.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08030052841جازيهبشائر احمد العبدهلل109303201104

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10الحسكة08050041041عنود الخاطرأصاله عيد علي109403201105

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2025.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010065859سلوىعبير عبدالكريم رزوق109503201106

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-29الحسكة08170002667امينهعنود طه خليل109603201107

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1580.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08090187981جميلةهديل محمود السودي109703201108

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال107.0019933أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-01الحسكة08010100070وضحههالل سليمان العباس109803201109

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-17الحسكة08010137500نايله الجمعهعبير عبدالرحمن الجمعه109903201110

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2276.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-15الحسكة08030050881منىهيام ابراهيم السليم110003201111

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15الحسكة08120082066نورهمنيفه عبود حمو110103201112

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 160مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالنعم2527.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حلب02130097100حليمةنور محمود اليوسف110203201113

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1336.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010156718نجودرنا علي الخلف110303201114

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1449.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08010141649عايشةفجر ابراهيم شيخ نامس110403201115

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2288.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08030048305زرقهريا خلف الحماد110503201116

وزارة الشؤون االجتماعية الال2430.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15الحسكة08170093663فطيميمامة عادل خليل110603201117

والعمل

760كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1795.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08160021495ترفهفاطمه حسين ضيف110703201118

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08020054392منيفهعصام علي الخلف110803201119

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-25الحسكة08010118475نجاحوفاء عثمان الحلبوص110903201120

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال74.5420170

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2408.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-08الحسكة08030043736حمدهخليل منديل المحمد111003201121

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-25الحسكة08160052176حسينهليث محمود محمد العاصي111103201122

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-14حماه07250033548حياةاميرة عيسى الحسون111203201123

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1806.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-25الحسكة08160084451عائشةسليمان جرجب سعيد111303201124

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25الحسكة08040007022حليمهوضحه احمد عبيد111403201125

والتجارة الخارجية

161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2454.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01الحسكة08040025811ردةوداد علي الصالح111503201126

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1991.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-29الحسكة08010069716صبحهايمان عبدهللا المحمد111603201127

وزارة االقتصاد والتجارة الال2051.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08010152760جليلهرحاب محمد الذياب111703201128

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-12الحسكة08010045339فاطمةناهية لطوف خليل111803201129

وزارة االدارة المحلية الال2141.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10الحسكة08100005603حبشهفرحه عبد البركو111903201130

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1565.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01الحسكة08010084007امينهعال محمد الرجب112003201131

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3316.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-01-30الحسكة08010085507هبه حويتفادي حمد خضر112103201132

والبيئة

1000عامل حاسوب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2213.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01الحسكة08020048306زرقهخاتون خلف الحماد112203201133

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2243.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20الرقة11010089656وفاءمرام ماهر العلي112303201134

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01الحسكة08010128639زهرهشيرين عبدالحميد عثمان112403201135

وزارة االدارة المحلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال2131.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-08الحسكة08010346058فهيمةناهية احمد العبدهللا112503201136

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال1790.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08010112805نعيمهزينب حسين العبدهللا112603201137

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2418.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08030011973مريمرشا علي البراك112703201138

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-15الحسكة08010117924نوفهايمان محمد الحميد112803201139

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-21الحسكة08010077561فاطمه الشيخ عليفرحه جياب عبيد الشيخ علي112903201140

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-06الحسكة08110022629عفتهجوهره حمزه الحسن113003201141

وزارة التجارة الداخلية الال164.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-10الحسكة08010165345عمشةغادة مهيدي المحمد113103201142

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 477مراقب رئيسي

والبيئة

737كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-16الحسكة08010011284وضحةسعدة محمد سليمان113203201143

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة الشؤون االجتماعية الال1533.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-07الحسكة08010000235سناءنور احمد محمد صادق113303201144

والعمل

وزارة التجارة الداخلية 73كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1285.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010019929عائشةهند عبدالغني السليمان113403201145

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02الحسكة08010098737منيفهالهام محمد شيخ حسين113503201146

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2382.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20الحسكة08010088703صبحةفاطمة سليمان مليحية113603201147

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1381.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25الحسكة08030014224جوزه اسماعيلشفاء عيسى هايس113703201148

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-29الحسكة08010118651نوفهحنان محمد الحميد113803201149

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2188.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-18الحسكة08160041826حليمهاسماء خضر محمد113903201150

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01دير الزور09010109258اسمهاندعاء سليمان خلوف114003201152
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وزارة االدارة المحلية الال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-08الحسكة08010165444منيفههيفاء محمد المحمد114103201153

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2505.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-15الحسكة08170073899فاطمهمريم سليمان عيسى114203201154

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد2002-01-01الحسكة08010091775روزارهف محمود خالد114303201155

الصحي

552مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.7420210تخدير

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1228.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01الحسكة08050038197خلفةجميله محيسن الشيخ114403201156

وزارة التجارة الداخلية الال2398.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-17الحسكة08010102318نهايهدانيا حسن الشالش114503201157

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية478مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-01الحسكة08010093300نورهشيخه خضر ادريس114603201158

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المعهد التقاني معهد2000-01-25الالذقية06010158834خديجةمروة يوسف ايوب114703201159

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.0020200مخابر

وزارة االدارة المحلية الال2149.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-10الحسكة08010058611حسنهلمياء عثمان الخالد114803201160

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20الحسكة08160172362عنوداميره ابراهيم خشمان114903201161

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

568كاتب رئيسيوزارة الصحة12

المعهد التقاني معهد1996-05-30الحسكة09020056693عمشهوعد محمد الجزاع115003201162

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال80.5020170

المركزي

50كاتب

المعهد التقاني معهد1985-03-13الحسكة08010081471جميلهأمل عواد عابد115103201163

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال74.2920080

المركزي

50كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09060013752سناءفرح احمد السليمان115203201164

وزارة التجارة الداخلية الال350.0020071ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-04-10دير الزور09140005995زهرهثامر احمود العبد الحميد الحماد115303201165

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

المعهد التقاني معهد1997-01-01الحسكة08010030965سوسنصباح صالح الكعود115403201166

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال67.2620170محاسبة

وحماية المستهلك

مساعد خريج معهد وزارة الصحة484مدخل بيانات

تقاني

580

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01الحسكة08080001117كرجهنجدة دباح ظاهر115503201167

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2293.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01الحسكة08010114586اميتهنعيمه عبد الرحمن عبد115603201168

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة الشؤون 739مراقب مساعدوزارة الماليةالال2103.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-23دير الزور09010125429نداءرغد عالء الدين الحسن115703201169

االجتماعية والعمل

747كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2278.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08020049845فاطمهبيداء غازي الشمدين115803201170

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3180.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-06-20الحسكة08020023719عدلةفاطمه فاضل الحمادة115903201171

والبيئة

وزارة األشغال العامة 1000عامل حاسوب

واإلسكان

1046مدرب  طاقة شمسية

وزارة االدارة المحلية الال2194.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08080008647زهيةخديجة احمد داوود116003201172

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05الحسكة08090101709ثجيلهوضحه محمد حميد116103201173

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2003.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10الحسكة08010039115سوزانسالم تيسير حنتوش116203201174

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-20الحسكة08010130397زهرهبراءه محل علي116303201175

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال1933.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10درعا12130048411فوزيههديل ابراهيم العمار116403201176

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2171.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21الالذقية06220007761انتصارغرام عبد المجيد سليمان116503201177

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31الحسكة08010253840كندهآالنيا خالد الشيخ علي116603201178

754كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1766.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020039949فاطمهميسم كاسر العبدهللا116703201179

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2109.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08020044357علياندى ابراهيم نهير المحمد116803201180

وزارة االقتصاد والتجارة الال2382.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-18الحسكة08160037431فاطمهوفاء عمر المحمد116903201181

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2504.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15الحسكة08010002956حليمهوفاء عبيد االسعد117003201182

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-25الحسكة08010114392صبحهايمان عبد عبد117103201183

وزارة التجارة الداخلية الال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25الحسكة08010061423عمشهخديجه سلمان الجدي117203201184

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01الحسكة08010078132سارهحنان رمضان الجالد117303201185

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08160011453عليهزينب بشار علو117403201186

754كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2211.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-01الحسكة08160029930صارهفاطمه سليمان شيخ ابراهيم117503201187

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2365.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-15دير الزور09010078223صباحفرح اكرم المحمدالعريفي117603201188

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-27الحسكة08010100286سكنهميساء يوسف جرك117703201189

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20الحسكة08010165360عدلهرده سعيد المحمد117803201190

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2153.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010071783فيحاءراما عامر الخلف117903201191

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-09الحسكة08010111827تركيهاكرم خضر الخليف118003201192

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1690.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05050166756عبيربشرى سليمان المبارك118103201193

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال2268.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-03-30الحسكة08010120990فطومهامنه صالح حسن118203201194

والعمل

وزارة التجارة الداخلية 73كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 477مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال176.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02الحسكة08010106742عيفهوضحه عبد الرزاق الصالح118303201195

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2119.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03الحسكة08010151131فاطمه خليفدالل صالح خليف118403201196

وزارة االدارة المحلية الال1680.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01الحسكة08160041738عزيزه شالشهديل احمد العبد هللا118503201197

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1966.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10الحسكة08170081485فاطمه العويدعبير رشاد العويد118603201198

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08120028031امينه عويدايمان محمد العلي118703201199

المعهد التقاني معهد1998-01-01الحسكة08010065728فلايرفاطمه محي الدين الكفطان118803201200

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.3920200محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02الحسكة08100015371ناديادالل عمر حمد118903201201

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1578.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09060050705كمرهبشرى حمد الندى119003201202

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال1414.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08020076687درهايمان عبد الكريم الناصر119103201203

المحلية والبيئة

14كاتب
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وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1325.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-11الحسكة08160159370فاتو العبودفاطمه حسين العبد هللا119203201204

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2281.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-01الحسكة08120063600زهرهحنان محمد االحمد119303201206

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1479.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090169489مطره العربهبه مرعي العزيز119403201207

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2112.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01الحسكة08010158211خاتونرفعه عبيد الدرعان119503201208

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1756.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08020076684درههاله عبد الكريم الناصر119603201209

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2476.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-20الحسكة08010166385نوفهوضحه عثمان الحنش119703201210

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

359كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االدارة المحلية الال1749.0020200علميثانوية عامةثانوية1996-07-10دير الزور09010206621ختامشيماء جاسم حسين119803201211

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2626.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-30الحسكة08160074499شمسهعائشه خضر المحمد119903201212

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

359كاتب ضبطوزارة العدل12

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10الحسكة08010114273فوزيهخالد جميل الشيخ علي120003201213

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20دير الزور09030016133شمسةنورمان مجول المطر120103201214

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1406.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-30الحسكة08010085677ليلىفاطمه مشعان العلي120203201215

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد2000-01-01دير الزور09010197683مريممروى حسين البرهو المحمد120303201216

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال79.2520190محاسبة

وحماية المستهلك

مساعد خريج معهد وزارة الصحة484مدخل بيانات

تقاني

580

1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباء1199عامل مهنيوزارة الكهرباءالال290.0020072كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-04-17الحسكة08050013290فاطمهمحمد ابراهيم الزيانات120403201217

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1972-08-29الحسكة08170013809فصلهساره خضر حاج امين120503201218

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-02الحسكة08010113715هنيهامينه عواد الجالد120603201219

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2158.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-24الحسكة08040005400نشميهامل حسين الحفيان120703201220

361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-05الحسكة08010043374وضحهاحمد اسماعيل احمد120803201221

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01الحسكة08090133325صبحيهريم جبالي المحمد120903201222

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05دير الزور09070013681مطرهايمان خلف الكرير121003201223

وزارة االدارة المحلية الال1700.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-10دير الزور09010189190سوسناميره طالل الحيجي121103201224

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال371.0020062ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-05-08الحسكة08010084828عليااحمد علي العقيلي121203201225

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1253.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08020050268عليادالل فواز الخليف121303201226

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-10الحسكة08120064947عمشههنوف عبدالرحمن المحمد121403201227

المعهد التقاني معهد1993-08-25الحسكة08100006626اسمهانافين صالح حاج شيخموس داوي121503201228

الصحي

573مساعد فني أولوزارة الصحة572مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.5520140تخدير

وزارة االدارة المحلية الال2006.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-05الحسكة08160125865فاتوجيهان دحام يوسف121603201229

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

361كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2322.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01الحسكة08010060414نشيمهالهام عبد اللطيف الدليمي121703201230

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1620.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08010227284بسمهمنار احمد العبيد121803201231

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1596.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01الحسكة08010130838سميرههبه محمود العياده121903201232

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-15الحسكة08170050128عنوتدنيا علي الذياب122003201233

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الحسكة08010130200عليهوفاء خلف الصالح122103201234

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2543.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-12الحسكة08170050148عنوتروعه علي الذياب122203201235

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1575.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-15الحسكة08020046705اميره العمربتول عامر العمر122303201236

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1985-04-06الحسكة08080027400حمدهحنان عبود شيخ احمد122403201237

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال78.0020050

المركزي

50كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1566.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-27الحسكة08120081902هناءيارا فرحان العبدو122503201238

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019933أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-10الحسكة08010043352وضحهابراهيم اسماعيل احمد122603201239

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1521.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01إدلب07110061997هالةضحى عبدالحميد الحاج علي122703201240

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الرقة11070068260فاطمه الحمديازي صدام المحمد122803201241

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2346.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-10الحسكة08120066469فاطمهمنال حسين الخليف122903201242

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2340.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08120080749فاطمهبدور محمد خنجر123003201243

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-15الحسكة08110043930زركه سليمانسندس محمد العطو123103201244

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10الحسكة08120102509نورهتقوى صالح حمدو123203201245

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال245.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010044254نوفهايمان عبدالرزاق حمزه123303201246

المعهد التقاني معهد1994-12-15الحسكة08170002513فخريهخديجه عارف عزي123403201247

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال84.0420140

المركزي

50كاتب

وزارة االدارة المحلية الال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08160130086امينه الخميسرشا محمد االحمد123503201248

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-25الحسكة08010169151جميلهآالء عبداللطيف عبدالرحمن123603201249

المعهد التقاني معهد1982-01-01دير الزور09010089267فوزيهاسماء معين الخليل أغا123703201250

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 50كاتبمصرف سورية المركزيالال60.9020040

المركزي

49كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال294.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-12دير الزور09010122700فوزيهصفاء جابر الحمود123803201251

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

158كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2051.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05الحسكة08010159164جميلةليلى علي البري123903201252

وزارة االدارة المحلية الال1572.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-04الحسكة08160055181مناز العبيدورجاء ياسين عبد الوحيد124003201253

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-01الحسكة08010066743جميلهتركيه عبداللطيف عبدالرحمن124103201254

المعهد التقاني معهد1995-12-15الحسكة08170002516فخريهامينه عارف عزي124203201255

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 50كاتبمصرف سورية المركزيالال64.7720160

المركزي

49كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1461.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-27دير الزور09010110637عروبهوفاء زياد الدين الديواني124303201256

68 من 24صفحة  10:05:57 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27الحسكة08160148061فاتو العبودصفاء حسين العبد هللا124403201257

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2207.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-04الحسكة08160084000نورهميساء محمد احمد124503201258

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010080868عايشهعبله حسن الخزام124603201259

وزارة التجارة الداخلية الال3594.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01الحسكة08010089640حمدهمحمد محمود المحمد124703201260

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

141كاتب ماليوزارة النقل162كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1953.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-10الحسكة08010123906وضحهحمد احمد المحمد124803201261

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3841.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-01الحسكة08120109710حوهايناس صالح زركان124903201262

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2233.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-27الحسكة08100032349نغماريج خليل فتاح125003201263

وزارة االدارة المحلية الال1376.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-15الحسكة08160024327نجاح الحسينروضه عادل الحسين125103201264

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2130.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10الحسكة08080008646زهيهبسمه احمد الداوود125203201265

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-06الحسكة08100071187نغمساره خليل فتاح125303201266

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01الحسكة08160012337عائشةطه محمد ابراهيم125403201268

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1889.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-02الحسكة08010035783مريممحمد حمد الشحاده125503201269

وزارة التجارة الداخلية الال2410.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-02الحسكة08170011066زهرهنوره جدوع خلف125603201270

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1608.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26دير الزور09120060170اميرههبه عبد الحكيم الهدروس125703201271

585كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-07الحسكة08090149345خديجهاحمد حسن المطر125803201272

وزارة االقتصاد والتجارة الال1584.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-05الحسكة08040058352نورهدى صدام الشيخ نامس125903201273

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-15الحسكة08010152908زهرهزهيه احمد العبدهللا126003201274

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01الحسكة08110116495خزنهكوثر شيخ الحلبو126103201276

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1467.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010164298اميرةتيماء نزال الرحيل126203201277

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2307.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-15الحسكة08010053519شمسهرغده عبدالرحمن صالح126303201278

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1592.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-30حماه05120001119ميادهشذى اسامة محمد126403201279

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-07الحسكة08160011684ساكينهعبير اسماعيل صايل126503201280

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2461.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05الحسكة08010164331اميرةوالء نزال الرحيل126603201281

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01الحسكة08010138017نورهملكه خليل العيسى126703201282

وزارة الشؤون 754كاتب اولوزارة الماليةالال1687.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-09-04دير الزور09120119301فاطمهعبير عبيد المطلك126803201283

االجتماعية والعمل

747كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2301.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08080008648زهيهسعاد احمد الداوود126903201284

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-01الحسكة08110094784فاطمهكل هات عبدالفتاح شيخو127003201285

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-08الحسكة08170079301ثنوه الحسين الجاسمعائشه جمعه العوض127103201286

وزارة االدارة المحلية الال1529.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-19الحسكة08010038563شيخةخالد حسن رعوج127203201287

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1809.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-14الحسكة08160046408تورهراكان سرحان الحاج احمد127303201288

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2179.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010065294سميرهزكيه احمد الحسن127403201289

وزارة االقتصاد والتجارة الال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-05الحسكة08100075539غيدهغروب اسماعيل محمد127503201291

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2640.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10الحسكة08160081056سعدههدى محمد العبود127603201292

357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1273.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25الحسكة08010044405اميرهاحالم سليمان االسود127703201293

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2522.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-11الحسكة08010092359غزالهامل حميد الحمديش127803201294

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08الحسكة08120098300ليلىخلود برجس الخليل127903201295

وزارة االقتصاد والتجارة الال1918.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08160162400فاطمهاسمه عمر المحمد128003201296

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2534.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-30الحسكة08130023610فاطمهشيماء خالد داؤود128103201297

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2932.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-22الحسكة08170070406فاطمهاالء عبدالحليم حسن128203201298

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 158كاتب

المحلية والبيئة

1001عامل مخططات

وزارة االدارة المحلية الال1751.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-03الحسكة08080053809جوهرهنجاح طه العيسى128303201299

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2177.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10الحسكة08010062262هدلهعفاف عيسى العيسى128403201300

وزارة االدارة المحلية الال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-29الحسكة08030010479حمدهيسرى عبدهللا الصويلح128503201301

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15الرقة11070068261فاطمه الحمددياال صدام المحمد128603201302

وزارة الشؤون االجتماعية الال2223.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010002753قرطبهبراءة اكرم راجي128703201303

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1412.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-16الحسكة08040017298امينه محمدطيبه احمد حمور128803201304

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال287.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-20الحسكة08010106831وضحهجوزه عبدهللا الصالح128903201305

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

158كاتب

وزارة الشؤون االجتماعية الال2464.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010094156خضرهايمان سالم المحمد129003201306

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1443.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09030003647زهره الشاهرشفاعه يونس الحساني الخلف129103201307

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2491.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-06الحسكة08060002866جوزهفاطمه علي جيجان129203201308

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2164.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25الحسكة08100112850زهرهشيماء احمد السليمان129303201309

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2323.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08الحسكة08110074306خديجهمحمد احمد بجري129403201310

وزارة االدارة المحلية الال2150.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08160028021عيدهمنور محمد السالم129503201311

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1430.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-29الحسكة08020017709جميلةآية حسين الدرويش129603201312

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2515.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-10الحسكة08010069934صبحهمكيه داود حسين129703201313

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08110074328خديجهاماني احمد بجري129803201315

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01الحسكة08010160206صبحهفايزه احمد الحنش129903201316

المعهد التقاني معهد1987-12-20الحسكة08050043196سوريةناديه نجاح حميدي130003201317

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائية682مدرب انقاذوزارة الدفاعالال68.8420080إنشاءات عامة

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1864.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15الحسكة08110074341خديجهبيان احمد بجري130103201318

وزارة الشؤون االجتماعية الال2029.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08030032591ناديهضحى بشير عزيز130203201319

والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-26الحسكة08010160256صبحهدالل احمد الحنش130303201320

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02الحسكة08110121017يسرى الحسينوالء سليمان الجزاع130403201321

وزارة االدارة المحلية الال1261.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-10الحسكة08080017939قبجهميساء اسعد الشحاذه130503201322

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1992-03-01الحسكة08110009884عذبه الدبومنال محمد الدبو130603201323

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون االجتماعية الال75.1420140

والعمل

مساعد خريج معهد وزارة الصحة79منشئ رئيسي

تقاني

576

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-06الحسكة08010103886شمسهنوره صالح العبد هللا130703201324

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2127.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090160798شمسهفاطمه اسماعيل الخلف130803201325

739مراقب مساعدوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1878.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-17الحسكة08170001133هيفاءآالء صالح الحسين130903201326

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2004.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01الحسكة08090134759فوزهاالء ابراهيم العلي131003201327

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2147.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07الحسكة08040004091عنودفلاير علي خضر131103201328

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04الحسكة08100068169فوزيه الخالدمها محمد علي131203201329

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20دير الزور09080034175املهاله هشام عبد االله131303201330

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-03الحسكة08120054574فطيمنوفه محمد الجمعه131403201331

وزارة التجارة 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2021.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-20دير الزور09140000218جميلهفوزه احمد المشعان131503201332

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال241.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-05الحسكة08090121764فاطمهزهره يوسف العبد131603201333

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2063.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08090098424عائشهمريم طعمه العلي131703201334

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08020050781ذباحهريم عيسى الخلف131803201335

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03الحسكة08120017522عجميهروضه جاسم الخليف131903201336

وزارة االدارة المحلية الال2453.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01دير الزور09010057971كفى السليمانهديل شجاع الحسن النجار132003201337

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09010122817شهنازهزار حسين العلي132103201338

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2065.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-07الحسكة08120098653فاطمهرحمه عبد العلي132203201339

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1541.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-04الحسكة08120029003عنودنجاح خليل الحلبو132303201340

وزارة االدارة المحلية الال1895.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08030057934صبحه الجاعدأمل حمد جاعد132403201341

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المعهد التقاني معهد1991-03-01الحسكة08120093870فوزهميسر عطيه عبد هللا132503201342

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.44201010إنتاج حيواني

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية الال1419.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010140318شيخهعهد دحام اليونس132603201343

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المعهد التقاني معهد1989-06-22دير الزور09010015460اميره المحمودحسين علي الحسين132703201344

الصحي

548مساعد فني أولوزارة الصحة549مساعد فني أولوزارة الصحة550مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.6120100صيدلة

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2420.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010125809فاطمهنجوى هاشم عبدالنزال132803201345

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2177.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010082857حوراره الحمادههناء علي العلوه132903201346

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1519.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01الحسكة08020062262سارهترفه ياسر العفين133003201347

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-05الحسكة08090194461عائشهصفا طعمه العلي133103201348

والتجارة الخارجية

161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01الحسكة08160104640زهرةوعد رحيم االسيود133203201349

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090160789شمسههند اسماعيل الخلف133303201350

المعهد التقاني معهد1997-01-08الحسكة08040009940ترفه وكاعشيماء سالم الوكاع133403201351

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.8520170

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1797.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09050110677اسماءبراءه يوسف الموسى الصالح133503201352

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2164.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01الحسكة08010042489نوفرشا عبد الرحمن السعدون133603201353

وزارة االدارة المحلية الال1510.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09030006252فاطمهياسمين عبد هللا الخلف الحاج نايف133703201354

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28دير الزور09010078227صباحساره اكرم المحمدالعريفي133803201355

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-16الحسكة08090173681فطومهابتهال عبدهللا الحسين133903201356

وزارة االدارة المحلية الال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010044281هناءاحمد خلف االحمد134003201357

والبيئة

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05الحسكة08040001837سميرهاثار سليمان العبودي134103201358

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01الحسكة08010006102سميرهريم سليمان العبودي134203201359

وزارة التجارة 747كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2015.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08100078927ملكهعبير طه سعدون134303201360

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1528.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-05دير الزور09030029821ايمانهديل هاني العبد الحميد134403201361

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2515.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-04الحسكة08160013645امينهابتسام خليل وزو134503201362

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1717.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05الحسكة08160013632امينهفاطمه خليل وزو134603201363

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2066.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-07-07الحسكة08100078916ملكهجنان طه سعدون134703201364

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2349.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04الحسكة08160013642امينهاحالم خليل وزو134803201365

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1305.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090172338فلاير العايدبيان احمد الخضر134903201366

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1695.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-21الحسكة08160013626امينهمقبوله خليل وزو135003201367

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2078.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-12الحسكة08170000703صارهروعه عبد الباقي الحسين135103201368

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1204.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08010173334نجاح الحاجآية علي مبارك135203201369

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1628.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-25الحسكة08160129800امينهضحى خليل وزو135303201370

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2138.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-16الحسكة08010157440غزالههايل عبد العزيز الطالع135403201371

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09120108416نجاةرحاب عبدالكريم العبدالمصطفى135503201372

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1377.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090173694فطومهوصال عبدهللا الحسين135603201373

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25الحسكة08090155287نجودرحاب سليمان المحمد135703201374

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01الحسكة08010018095جميلهصبحه عيسى االدريس135803201375

المعهد التقاني معهد1988-01-01الحسكة08080002640فصله السالمطه خلف سالم135903201376

للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة561مساعد خريج معهد هندسيوزارة الصحةالال73.3620092ميكانيك

هندسي

مصرف سورية 562

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

48

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1970-05-13الحسكة08020065652زليخةهالة ابراهيم كل محمد136003201377

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2411.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02دير الزور09050088099امينهالبتول فوزي المصطفى136103201378

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-02الحسكة08010065039فاطمةنجود سهو الخلف136203201379

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1453.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090174053ثريه الخضرهديل احمد العبود136303201380
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362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30الحسكة08090113213اميرهكليلك رشاد رشاد136403201381

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1915.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-05الحسكة08090174033فطيم الخضرريم محمد خضر136503201382

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1735.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08090176330امونه المصطفىرهف عبدالعزيز الجعابي136603201383

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1522.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10الحسكة08120099723فاطمهبتول عبد العلي136703201384

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2348.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-23الحسكة08010126789عنودمريم احمد الكليب136803201386

المعهد التقاني معهد2001-01-15الحسكة08010105823عنودامل محمد حسن136903201388

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال74.5220200محاسبة

وحماية المستهلك

مساعد خريج معهد وزارة الصحة484مدخل بيانات

تقاني

580

المعهد التقاني معهد1988-03-08الحسكة08010042683هاجرهنادي صالح احمد137003201389

للمراقبين الفنيين

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائية682مدرب انقاذوزارة الدفاعالال70.7720080اإلنشاءات العامة

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08090146113فاطمه العويدداليا حميد البري137103201390

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال391.0020120تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-01-05الحسكة08040009959ترفهابتسام سالم الوكاع137203201391

وزارة االدارة المحلية الال2126.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-24حلب02330029272خديجهعليه احمد العلي الجاسم137303201392

والبيئة

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-24حلب02330029386خديجهفريده احمد العلي الجاسم137403201393

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-04الحسكة08160163635رحيلهفاطمه راضي خليل137503201394

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1279.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-10الحسكة08030006781ونسهاحمد حماد الفاضل137603201395

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08120069563فاطمهمنار خالد المحمود137703201396

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090105661تا ظيهشام محمد عبدالحي137803201397

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01الحسكة08120069671سارهمها احمد المحمود137903201398

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08140084268امينه المطوريشفاع حسن الدكو138003201399

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-20الحسكة08010072707مريمرهف صالح العلي138103201400

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1454.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08040048852مطرهساجده علي العلي138203201401

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2028.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08090170806حليمه االحمدعبير موسى المرعي138303201402

506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1770.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-17الحسكة08010118471جازيههاني فواز الصويلح138403201403

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-24دير الزور09070015367زاهدهرحمه ابراهيم الحسن138503201404

وزارة االدارة المحلية الال2351.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10الحسكة08160032181حوريهسناء فنوش الداو138603201405

والبيئة

738كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1762.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-19الحسكة08010030120ماجدههشام عبدالعزيز العثمان138703201406

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1738.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-16الحسكة08020062381عزيزهلينا بنيان الحماده138803201407

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31الحسكة08090171488زهرهترفه غالب يوسف138903201408

وزارة االدارة المحلية الال2315.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08030034446عصريه الحمادهيسرى سرحان العيسى139003201409

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090168186ملكهنورا عبدهللا السنجار139103201410

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-07الحسكة08040016326مالكهناعسه ممدوح جنديل139203201411

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال241.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-05الحسكة08090111643وضحه العبدمها علي المحمود139303201412

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2378.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01دير الزور09120067071درهأالء دحام العبيد الغانم139403201413

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2098.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20الحسكة08040015000نورهسميره حسين حميد139503201414

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01الحسكة08010017331ندىرؤى احمد الشبلي139603201415

الهندسي

138مساعد مهندسوزارة النقل838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال71.6320190المساحة

وزارة التجارة الداخلية الال1369.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08090164904مريممحمد محمود العاكوب139703201416

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 479مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1315.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05الحسكة00033226781عمشهعائشة محمد العيسى139803201417

وزارة االدارة المحلية الال2047.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-20الحسكة08010142628عائشه جزاعحسنه حسين الحماده139903201418

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

357كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة الداخلية الال394.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-20الحسكة08010075830ليلىعبير علي المعروف140003201419

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

158كاتب

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10الحسكة08160065051ريمهكمره سليمان العكله140103201420

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30الحسكة08090171549زهرهدمعونه غالب يوسف140203201421

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1623.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-02الحسكة08010169698امينه ابراهيممرسلين محمد حسن140303201422

والبيئة

13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-17الحسكة09030015727جليانةاالء محمد سعيد العبد المحمد140403201423

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-25الحسكة08040056281تركيهرباب فيصل المحمد140503201424

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2518.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25الحسكة08020043125نصرهمنار صالح حسين140603201425

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال1918.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20الحسكة08010130203ترفهنورة ابراهيم الوحالي140703201426

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2505.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08160157448مريموالء شمس الدين الرجا140803201427

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-23دمشق01030059627وزيرهحنان يوسف الدرويش140903201428

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-27الحسكة08010108492رابعة سلموجوهره محمد الموسى141003201429

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09030085786جميلهفاطمه خليل السعيد141103201430

وزارة االدارة المحلية الال1768.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-02الحسكة08010169699امينه ابراهيماسراء محمد حسن141203201431

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2142.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08110017069ترفهغاليه احمد الحسين141303201432

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01الحسكة08010094007نعيمهخلود مصطفى ادريس141403201433

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3459.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-15الحسكة08080034439نعيمهفاطمه حسن االحمد141503201434

والبيئة

1000عامل حاسوب

757كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال2523.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-09-01الحسكة08090163988سهيله اليوسفقطر خالد االحمد141603201435

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1319.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-15الحسكة08010139558امينهوعد محمد المحمد141703201436

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1610.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090151485مريمعبير عواد الدرويش141803201437

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2037.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-10الحسكة08110017067نجاحفاطمه خليل الحسين141903201438

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال114.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08090117356نوره المحمدمرتضى عبد الرحمن الجاسم142003201439

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2017.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-02الحسكة08110017050ترفهوضحه احمد الحسين142103201440

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20الحسكة08010140476ايماناسراء محمد الحمود142203201441

وزارة االدارة المحلية الال2494.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-17الحسكة08010049154فاطمهعبد المحسن حمود المصطو142303201442

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1353.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08090119488عمشهصفاء محمد العيسى142403201443

وزارة االقتصاد والتجارة الال1483.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07الحسكة08100109844عنود المحمدعبير يونس السليمان142503201444

الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1970.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-10الحسكة08170069036جيهانسلمى بشير شيخ حسن142603201445
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362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20الحسكة08120065196وضحهمنى جاسم العواد142703201446

وزارة االدارة المحلية الال1456.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08160157723عمشهعبير فارس االحمد142803201447

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

760كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال188.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09010065780بثينهشهيره كاسر العيسى الخرابه142903201448

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08090195485مهيه العليخالص علي االحمد143003201449

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2041.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-24الحسكة08090167058ترفهاحالم حسو المحمد143103201450

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-02-27الحسكة08040014912ملكهدوله صايل حميد143203201451

وزارة االدارة المحلية الال1488.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-30الحسكة08060010610حصه الحسينسهام عبد المحمد143303201452

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1717.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-19الحسكة08030001394حمدهزهراء محمد الفرج143403201453

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2302.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08110016975مريمصابرين فتحي القفو143503201454

وزارة االدارة المحلية الال2109.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-25الحسكة08160074704محسنههديل احمد الظاهر143603201455

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-18الحسكة08120095292صباحرنا معن الثالج143703201456

المعهد التقاني للعلوم معهد1997-06-11طرطوس10160172713يسرىألين اسكندر يونس143803201457

السياحية والفندقية

داللة المكاتب 

السياحية واألثرية

567مساعد خريج معهد فندقيوزارة الصحةالال69.0920180

737كاتب رئيسيوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال2424.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08120095295صباحصفا معن الثالج143903201458

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1340.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-22الحسكة08120083442عمشه محمد الخلفحنان محمد الخلف144003201459

وزارة االدارة المحلية الال1734.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01الحسكة08160082685حبشهنبال احمد العبود144103201460

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1669.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-11-01الحسكة08160075226عبلهنور راشد حميد144203201461

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

747كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1516.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-04الحسكة08010251003بحريه الفرحانبثينه عبد الحكيم المحمد144303201462

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20دير الزور09030017231رتيبهأميه محمد الدللي144403201463

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-04الحسكة08040000145حمدههاجر رمضان عثوان144503201464

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة التجارة 11أمين مستودع اللوازم

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال206.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-03الحسكة08170016735غزاله العبد هللاغصون طه عوده144603201465

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 478مراقب رئيسي

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2034.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-08الحسكة08040000454وضحهفاطمه احمد عفان144703201466

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 479مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2688.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08170046125شاههأمل اسماعيل الشواش144803201467

والبيئة

وزارة التجارة 750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1647.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-12الحسكة08140027774امينههدى حسن الدكو144903201468

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1338.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20الحسكة08010177580منىرابعه حمود الفليفل145003201469

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2567.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08020060287خديجةراما عبد الحميد الخليفو145103201470

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01دير الزور09070003002بهيهدالل خضر الطه145203201471

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1811.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-13الحسكة08040066940ايمانمرح ذياب الحميد145303201472

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08170023359فاطمهاسماء سلمان االحمد145403201473

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1739.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010095329هناء الحمادهمنار مسعود الخزريك145503201474

وزارة االقتصاد والتجارة الال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-25الحسكة08050026917نوريهصهباء فواز نايف145603201475

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1583.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010227415خوله الحمادهرغد يوسف الخزريك145703201476

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1289.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010128574ميساءآيات احمد المحمد145803201477

وزارة التجارة الداخلية الال1371.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05الحسكة08010062454رناديمه حامد محيمد145903201478

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-16الحسكة08010078522كوثررهف عبدالعزيز الصالح146003201479

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2369.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-12الحسكة08100078958خالصه العزامهند عبد سعدون146103201480

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-07الحسكة08110055273مريمسرور فتحي الغفو146203201481

وزارة االدارة المحلية الال1983.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-04الحسكة08010127070زهرةملكة صالح المحمد146303201482

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08110016973مريمفطوم فتحي القفو146403201483

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1575.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010131198ريممرهف بدران عبودي146503201484

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال2025.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الرقة11010148062منيفهحال محمد المحمد146603201485

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01دير الزور09010245699رندهحسناء محمد الخضر146703201486

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2015.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01الحسكة08020024020صبحةمنهى ابراهيم العلي146803201487

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-12دير الزور09030011785جمولهرنده محيسن الحمود146903201488

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-04دير الزور09010118521هندناهد شكور التبان147003201489

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15الحسكة08080039676نوريهماريه عيدان الشويخ147103201490

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30الحسكة08010126615منىمروه شريف الحمادي147203201491

وزارة االدارة المحلية 583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2447.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-10الحسكة08120074863حلوهسمر طه الخليف147303201492

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

362كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة الداخلية الال1816.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08010062449رناهبه حامد محيمد147403201493

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20الحسكة08160024385نجاحهنادي عادل الحسين147503201494

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-16دير الزور09030001484خوالآيات جمعه حمودالعبدهللا147603201495

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08120087756جميلهمنى محمود الحسين147703201496

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1295.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08120069882عجميهاية سليمان الحاج حمدو147803201497

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2334.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010073337عايشهبتول ابراهيم الشيخ نامس147903201498

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15دير الزور09070033321فوازهرحاب اسعد العلي148003201499

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1800.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-01الحسكة08010156726نجودمها علي الخلف148103201500

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1733.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08130048292زهرةرحمه عبدهللا القدو148203201501

والبيئة

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2392.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-20الحسكة08010040042زهرهيسرى عبد القرزه148303201502

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب
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وزارة االدارة المحلية الال1516.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10الحسكة08010144024وضحهميساء خليل الخالد148403201503

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08120098078وضحه الحسنواسماء احمد الحمو148503201504

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-14الحسكة08110017389نوفهراضيه هالل القفو148603201505

وزارة االقتصاد والتجارة الال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10الحسكة08020045293عدلهزهره نواف المجول148703201506

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2412.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21الحسكة08010069867ايمانضحى محمد ادريس148803201507

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 11أمين مستودع اللوازم

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2293.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01الحسكة08090173268امينهفاطمه علي الداكان148903201508

وزارة التجارة الداخلية الال1988.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-19الحسكة08010123619عدلهزهرة صالح النزال149003201509

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2550.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010069868ايمانهبه محمد ادريس149103201510

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 11أمين مستودع اللوازم

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29الحسكة08090177675يازيابتسام احمد الدامان149203201511

وزارة التجارة الداخلية الال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15الحسكة08090191107زهره الخليلبيان نواف الخليل149303201512

وحماية المستهلك

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02الحسكة08110044217فاطمةسميره عوينان النداس149403201514

وزارة التجارة الداخلية الال239.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08090124005عمشه المخلفانتصار حستن الرفيض149503201515

وحماية المستهلك

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2004.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02الحسكة08010149495مريمايمان خالد العطاهلل149603201516

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3027.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-12الحسكة08010161059فاطمهاميره يوسف مالاحمد149703201517

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1951.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-25الحسكة08090167536رفعه صفوكيسرى حسن الرفيض149803201518

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10الحسكة08160049701وضحهدنوف حسين البرغوث149903201520

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-04الحسكة08090167490رفعه صفوكبراء حسن الرفيض150003201522

وزارة االقتصاد والتجارة الال1220.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-10الحسكة08100109841نورهميساء ابراهيم السليمان150103201523

الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-10الحسكة08030013230عنود العليمنى عواد عساف150203201524

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-01الحسكة08110081410مهيهاحالم احمد العبدهللا150303201525

ساره عبد الرحمن الشيخ احمد 150403201526

النقشبندي

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03دير الزور09010076089صباح

وزارة االقتصاد والتجارة الال2145.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01دير الزور09010068656صبحه العليهنادي احمد الذياب150503201527

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-12الحسكة08090189098وصالوعد وحيد كبيسي150603201528

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2084.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090238388نورةفاطمه احمد الحسين150703201529

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01دير الزور09010176284ماجدهرزان زياد العليوي150803201530

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1477.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08020096487زهره االسودمنى احمد الخليف150903201531

وزارة االدارة المحلية الال2139.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08160167847غفرانشيماء علي الجاسم151003201532

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01الحسكة08020024506ليلىجمانه محمد سعيد العوض151103201533

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال67.5420160

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال144.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-20دير الزور09010184406نعمةاسماعيل محمود الطعيمه151203201534

الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10الحسكة08110071658يازيصالح طه موح151303201535

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1472.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30الحسكة08100131462عمشةفاطمة سليمان عيسى151403201536

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09010029493هدىعائشه عدنان الحمد151503201537

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1245.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-25الحسكة08100131404صباحزينب عزالدين عيسى151603201538

المعهد التقاني معهد2000-01-16دير الزور09050110041وحيدهبيان جمعة العبد الكريم151703201539

الصحي

548مساعد فني أولوزارة الصحة549مساعد فني أولوزارة الصحة550مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.5520210صيدلة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2059.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-23الحسكة08010042425ساللهكفاء خليل المحمد151803201540

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09010147543كفاآيات طريف حطاب151903201541

وزارة االدارة المحلية الال2159.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08010247455وضحةاسماء خليل المطر152003201542

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

1199عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3579.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-08-20الحسكة08160109210جميله ابراهيمنجوى احمد عبدو152103201543

358كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2142.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-24الحسكة08020019437فاطمةفايز تركي شيخ صالح152203201544

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1607.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-15الحسكة08010154400مريمهديل سليمان الصالح152303201545

وزارة االدارة المحلية الال2489.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-09-08الحسكة08030030371مهديةكفاء حسن السعيد152403201546

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1574.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010207817جميلةعبير فائز الحاج محمد152503201547

وزارة االدارة المحلية 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال236.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010154332فاطمةهيام ابراهيم الحسو152603201548

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2490.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090164680هنوف العيدانيسرى احمد السليمان152703201549

وزارة االدارة المحلية الال1765.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-03الحسكة08010175915حليمةهديل جمعه المال152803201550

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-26دير الزور09010039815حسيبةوفاء ابراهيم ظاهر152903201551

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08090170986نوفه العثمانهند صالح العثمان153003201552

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01الحسكة08080017616نعيمةمحمد خلف عبود العلي153103201553

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1684.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-01الحسكة08090164628هنوف العيدانسناء احمد السليمان153203201554

362كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-27الحسكة08010146813عايشةمرح حسين البالل153303201555

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-03الحسكة08010119264عيدهرويده جمعه العلي153403201556

والتجارة الخارجية

161كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الحسكة08160077702مطرهفاطمه عبد الرحمن الناصر153503201557

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10الحسكة08030056389خيريةرغدة سليمان خضر153603201558

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08الحسكة08060001244غزالةهال ثامر العمر153703201559

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

585كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال1630.0020170علميثانوية عامةثانوية2001-01-19الحسكة08110135908عنوددعاء عبدهللا العبدهللا153803201560

362كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-09الحسكة08120051916ذيبهسحر خليل الحسن153903201561

568كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01الحسكة08040011674جوهرهرغده علي العلي154003201562

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20الحسكة08120029026حصهبيان حسن الحلبو154103201563

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

583كاتب رئيسيوزارة الصحة12

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2565.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09010157871رندهأالء ابراهيم الهالط154203201564

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10الحسكة08010118105فرسهاسمهان علي العوده154303201565

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1971.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-20الحسكة08060019358سوريهروعه عبدالرزاق المسطو154403201566

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2540.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-14الحسكة08100100982فاطمةجوزة محمود كعود154503201567
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362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10الحسكة08130010311مدينهبريفان عبدالرحيم طاهر154603201568

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1695.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08030050479ترفهفاطمه حالول الخابور154703201569

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-17الحسكة08140007086ترفهنعيمه عواد المحيله154803201570

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2339.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-09الحسكة08010065267نهيدهجيهان حسن العليوي154903201571

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01الحسكة08110028097كطنهوائل محمود العصلي155003201572

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1909.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08090201328مريمكوثر محمد الصالح155103201573

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08110023445جوزهشيماء صدام العصلي155203201574

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-12الحسكة08080016612حسينهفرحه اسعيد الحشاوي155303201575

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-21الحسكة08090105417غزالهميمونه عز الدين امين155403201576

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-06دير الزور09120026532فطيماسماء علي الخاطرالحمد155503201577

وزارة االقتصاد والتجارة الال1298.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-18الحسكة08170124609عبيروئام عبدالوهاب مالابراهيم155603201578

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05الحسكة08040003426حميدهاحالم موسى العبدهللا155703201579

وزارة االقتصاد والتجارة الال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-14الحسكة08090067545فريحهسلفا صالح الدين عثمان155803201580

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-06دير الزور09010016016نجوهرهف عبدالناصر حساني155903201581

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-04الحسكة08110012349ترفهنور عبدهللا الحسين156003201582

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1348.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20الحسكة08110001719عفرهتيماء شبل االبراهيم156103201583

المعهد التقاني معهد2001-01-05الحسكة08010043468حكيمهغاده عامر العواد156203201584

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.3820210أشعة

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-27الحسكة08120047980جروهفرحة احمد المحو156303201585

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20الحسكة08110006887بشرىسميه حسن العابد156403201586

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-01الحسكة08120080776مطرهثريا حسين خضر156503201587

وزارة االقتصاد والتجارة الال156.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-03الحسكة08020044028صبحهرياض احمد السلمو156603201588

الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2343.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08040078248فرحه السويحلرهف خضر الكدرو156703201589

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1457.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08110001708عفرهشيماء شبل االبراهيم156803201590

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2170.0020190علميثانوية عامةثانوية1995-10-12الحسكة08030000688فطومهجواهر حلو النجم156903201591

االجتماعية والعمل

750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-17الحسكة08010066647سهامامنه محمد العلي اللجي157003201592

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010252196عمشه المحمدجليله عبد المحسن العلي157103201593

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2213.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05الحسكة08160108590جازيهبتول عبداللطيف احمد157203201594

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09030109896نهىايثار عدنان العبدهللا157303201595

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-12دير الزور09030113647نهىاباء عدنان العبدهللا157403201596

وزارة التجارة الداخلية الال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01دير الزور09030004382نهىسلوى عدنان العبدهللا157503201597

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال240.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09120073477انتصارهيا عبد المجيد الزايد157603201598

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1976.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03الحسكة08120017135شمسه ضويريخطر محمد السلمو157703201599

755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-01الحسكة08090140272ترفهبشرى حميد رمو157803201600

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08030041990تمتمنجوى مطيران المحمد157903201601

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-15الحسكة08140028365ملكه العبيدزهره عويد العلي158003201602

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلنعمال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01الحسكة08090135132عائشةنسرين محمود الشبلي158103201603

وزارة التجارة الداخلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1885.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-10الحسكة08010144286عفافريهام احمد العلي158203201604

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 482مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1328.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120035289زهرهديانا احمد العبدو158303201605

وزارة االدارة المحلية الال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-05الحسكة08160031576خرمهراجحه يوسف عبدالعزيز158403201606

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة12أمين مستودع التجهيزات

وزارة التجارة الداخلية الال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-10الحسكة08020027682املمريم احمد الجاسم158503201607

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1412.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-10الحسكة08120035288نعيمههناء سالم العبدو158603201608

وزارة االدارة المحلية الال1966.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10الحسكة08160125331ليلىنور محمد احمد158703201609

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-27الحسكة08110022977سويدهفاطمه محمد البطو158803201610

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2402.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-13الحسكة08040055779نجاح المحمداميره حسين شاهر158903201611

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال154.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01الحسكة08080026455فاطمهمازن خلف الجدوع159003201612

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20دير الزور09010164687خضرهناهد عبدالرحمن العلوان159103201613

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد1987-12-05الحسكة08010002407ليلى الصالحسلوى عبود الصالح159203201614

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال82.3920090

المركزي

50كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1570.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08120035291نعيمهعنود سالم العبدو159303201615

وزارة التجارة 750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2162.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-30الحسكة08030049818أميرةهبة هللا خلف سليم159403201616

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2104.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-30الحسكة08030053034ليلىخلود اسود الجدوع159503201617

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1293.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120080961راقعهمها راغب العبدو159603201618

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1480.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08040052745وضحهغفران احمد البكر159703201619

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1644.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-25الحسكة08020096324عائشةكلثوم احمد العلي159803201620

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-02الحسكة08110079229رفعهمناهل محمد الحميد159903201621

وزارة االدارة 747كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1532.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-11-01دير الزور09060015278عيدهاماني جبري العبيد160003201622

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

المعهد التقاني إلدارة معهد1988-01-09الحسكة08160008724مريمعبدهللا فارس علي160103201623

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد والتجارة الال71.5020099تسويق

الخارجية

مصرف سورية 1107محلل بيانات

المركزي

الهيئة المركزية 46عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

31متشئ

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2446.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25الحسكة08010116549طيبا الموسىروضه فرحان اليونس160203201624

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1591.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-15الحسكة08110009255رفعههنوف محمد الحميد160303201625

وزارة االقتصاد والتجارة الال2501.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1973-09-14الحسكة08010043350عليهمنى سليمان احمد160403201626

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية الال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010014338مريمشيماء زهير ادريس160503201627

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2251.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-03الحسكة08010114215جميلةاسمهان صبحي السالم160603201628

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-22الحسكة08090149235رياختام محمد سلومي160703201629

وزارة التجارة الداخلية الال1460.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-08الحسكة08020024508ليلىآيه محمدسعيد العوض160803201630

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-23دير الزور09010028532تفاحهوفاء حسين الشامان160903201631

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-03الحسكة08010157878نعيمهزهيه خضر السالم161003201632

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08020060011خولةكوثر ابراهيم الكنطار161103201633

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-16الحسكة08010077699نعيمهعدله خضر السالمه161203201634

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-10الحسكة09010136079سهامبيان كامل الحسن الجمعه الدخيل161303201635

وزارة التجارة الداخلية الال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-18دير الزور09080022416نصره الكسارسناء ناجي الفالح161403201636

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1717.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090149224نجاحهناء محمود سلومي161503201637

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01دير الزور09030001036هند المنفيشروق مالك النايف161603201638

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2130.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08160114672هاللهالهام ابراهيم الخضر161703201639

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08020030461ثلجهاسماء احمد الجاسم161803201640

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-13دير الزور09010191729هدى المنفيرهف معن الصباغ161903201641

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-04الحسكة08080037289زوينهترفه صالح الشمه162003201642

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2045.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-20الحسكة08160080269نجاحرائده محمد السليم162103201643

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-02دير الزور09010024631هندفاتن علي علي العبد العزيز162203201644

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2472.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-01الحسكة08100100979فاطمه علوغاده محمود كعود162303201645

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2279.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-14الحسكة08010088020وضحهالرا حسن الصالح162403201646

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-14الحسكة08100149896فاطمه علوكافيه محمود كعود162503201647

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-02الحسكة08030033911ترفهصالح حسين العبيد162603201648

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2238.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-11حماه05010710920آمنهغفران خالد عباس162703201649

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08010174598جوهرةبشرى حسن الجاسم162803201650

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090182846امينهاسماء سليم الجاسم162903201651

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-08الحسكة08090149381فاطمهعلي محمد المحمود163003201652

وزارة االدارة المحلية الال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-07الحسكة08010032136قطونةمرفت فوزي عطاهللا القحطاني163103201653

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1451.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08120066576ميثهايمان عطاهللا الحسين163203201654

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1852.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-01الحسكة08120069565فاطمهريم خالد المحمود163303201655

وزارة التجارة الداخلية الال251.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-22دير الزور09120134982خديجةهيام علي الحمد الجرو163403201656

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

158كاتب

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1790.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-10الحسكة08090044296وفاءغنى محمد كبيسي163503201657

736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1975.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-03الحسكة08020027591فاطمهافتخار سليمان الظاهر163603201658

736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1844.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-05الحسكة08020027589فاطمهاسماء سليمان الظاهر163703201659

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1499.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-07الحسكة08100148843نوفهعائشة عمر احمد163803201660

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-08-24الحسكة08010174553ابتسام الحاج اسماعيلغاده محمد السليمان163903201661

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال83.8420110

المركزي

50كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1920.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08090119861مريمهبه حسن الدرويش164003201662

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08090119869مريمكوثر حسن الدرويش164103201663

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-30الحسكة08090171254شمسهعفاف بشير السلوم164203201664

وزارة االدارة المحلية الال2417.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-01الحسكة08010045555هاجرمحمد حامد الجاسم164303201665

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1960.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-20الحسكة08010153255امينه الخليلهيا محمود العلو164403201666

وزارة التجارة الداخلية 755كاتب اولوزارة الماليةالال2224.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-02دير الزور09030006486هناديفاطمة عوام اللجي164503201667

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية481مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1713.0020190علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010174048خولةهال محمد المحمد164603201668

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2078.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10الحسكة08010037748امينهايمان محمود العلو164703201669

وزارة االقتصاد والتجارة الال1285.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05الحسكة08030052857جازيةشيرين احمد العبد هللا164803201670

الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-07حمص04010775799ختاماماني راشد الحمود الزيدان164903201671

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2576.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010102231ثرياهدى احمد الحسين165003201672

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010073704فاطمهايمان احمد الحميد165103201673

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1654.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010136774زهرهبشرى خضر الخليف165203201674

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1622.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08040030110شقيلهديمه اسعد الفرحان165303201675

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1866.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120090079فرجهمشاعل ثائر الحسين165403201676

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1546.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08060012674سميرةرقيه جمال علي165503201677

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-24الحسكة08100003657ثقيلهزينب نايف الجمعه165603201678

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08090168416صالحهايمان حسين الدرويش165703201679

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2527.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-17الحسكة08010016124ردهجميلة عبد هللا الحميد165803201680

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03الحسكة08010125535جميلةحسينه عيسى االدريس165903201681

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2410.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01الحسكة08170063567وضحهرودين وجدي معو166003201682

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08120037915وضحةآية محمد العساف166103201683

وزارة التجارة الداخلية الال1742.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-09-12الحسكة08010019576فاطمهاحمد عادل النعيمي166203201684

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية481مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2039.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-10الحسكة08010156904عيدهجاسم احمد الشمدين166303201685

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1580.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010114937سميهندى احمد الخلف166403201686

الخارجية

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب
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357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-24الحسكة08110007889خنساءدنيا بركات الحسين166503201687

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1678.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090151403صبحهلمياء يحيى احمد166603201688

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1906.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02الحسكة08010067703سناءنورا ايسر المحمد166703201689

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08الحسكة08030041637فضةبسام اسود عبد الخلف166803201690

وحماية المستهلك

358كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2435.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15الحسكة08010169539امينهنوريه حسين العبيد166903201691

المعهد التقاني للعلوم معهد1991-01-21إدلب07100076324فاطمةتغريد احمد الخلف167003201692

المالية والمصرفية

759منشئوزارة المالية578مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.7820110محاسبة

وزارة االدارة المحلية الال2184.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-18الحسكة08010156000جميلهايه احمد العلي167103201693

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1315.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-25حمص04170057280امنةايات يوسف طالس167203201694

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1395.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-08الحسكة08020042306مهااحسان احمد الحسين167303201695

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20الحسكة08020034845رجوةمحمد عبدهللا العزام167403201696

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2508.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17الحسكة08010005448قطامهبه عبد العزيز المطر167503201697

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-01الحسكة08010068006هدىاالء حافظ صانت167603201698

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة الشؤون 585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2323.0020145علميثانوية عامةثانوية1996-06-05الحسكة08160085698مهامحمد حسن الخلف167703201699

االجتماعية والعمل

757كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-22الحسكة08010101484ترفهزهره جاسم حسين167803201700

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1465.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-17الحسكة08110002118مهيهبتول محمد الحسين167903201701

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2239.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01الحسكة08110063302خالصه الحسينرجوه حسين الحسين168003201702

وزارة االقتصاد والتجارة الال2385.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-13الحسكة08120095509غزالهوالء حسين الرميض168103201703

الخارجية

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2290.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-14الحسكة08110065930عنود عزونوره عواد عزو168203201704

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال195.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02الحسكة08090166970غاليةلمياء عبد هللا الحمزه168303201705

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15الحسكة08090105421خولهبثينه عبدالغني امين168403201706

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10الحسكة08040038610زهره احمدفوزه محمد امين الصالح168503201707

ثانوية تقنيات ثانوية2004-01-01الحسكة08100076574عبيراسراء سليمان مطر العيسى168603201708

معلوماتية-الحاسوب

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب

وزارة االدارة المحلية الال3965.0020210

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

وزارة التجارة الداخلية الال2800.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05الحسكة08160148042فاطمه ظاهرمحمد عيد الدندح168703201709

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01دير الزور09010234123املهدى صبحي الخليل168803201710

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1775.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15الحسكة08090179681غاليةسمر عبد هللا الحمزه168903201711

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2430.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09الحسكة08110023010مهيه الوهبالهام احمد الحسين169003201712

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-20دير الزور09010024468رزقيهحال عبد هللا عبدالعزيز169103201713

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-08الحسكة08100115622يسرى عليماجده يوسف محمد169203201714

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2273.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-01الحسكة08090166985غاليهخالده عبد هللا الحمزه169303201715

وزارة االدارة المحلية الال2096.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-27الحسكة08010038450طفلهسميه حنيش الرعوج169403201716

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-05الحسكة08050018045شوشهايمان غنام الناصر169503201717

وزارة االقتصاد والتجارة الال2674.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-26الحسكة08020061014مريم حسناحمد عبدالعزيز الحجو169603201718

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-14الحسكة08090164656هنوفساره احمد السليمان169703201719

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال240.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-10الحسكة08090131029نورهامينه احمد الحسين169803201720

وزارة االدارة المحلية الال1753.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-25الحسكة08010140388روضهختام حمود رمضان169903201721

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

587مساعد فني حدادةوزارة الصحةالال3257.0020202حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1989-01-29دير الزور09050055547داللحمدي عيد النزال العلي170003201722

وزارة االقتصاد والتجارة الال236.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08080021574نوريهرقيه خليل حمود170103201723

الخارجية

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال2795.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01الحسكة08170092907عاليهايه عبدالعزيز الحسين170203201724

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 159مدقق مالي

وحماية المستهلك

141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01دير الزور09120107603ترفهنبيله عبد هللا العبد العليوي170303201725

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25الحسكة08100080056نجمهاسراء سليمان عيسى170403201726

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1715.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08170108727عاليهنور عبدالعزيز الحسين170503201727

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون االجتماعية الال1394.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020048096فاطمهنبعه عبد الرزاق كنده170603201729

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010160802بدرهخديجه جاسم المحمد170703201730

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1502.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-10الحسكة08120034771عمشهريم خضر الهالل170803201731

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08110066948فاطمهفاتن حسين الحاج علي170903201732

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15الحسكة08010065041جميلهسمره حميد عبد الرحمن171003201733

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1593.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-27الحسكة08090153044خولهمريم سعيد الحسين171103201734

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01الحسكة08040015959صباحفاطمة عوض الحجاب171203201735

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1732.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08160009722شاهاازهار ابراهيم السمو171303201736

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1614.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08020050914عدلهاميره ابراهيم السليمان171403201737

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-17الحسكة09010132717ابتساماحالم متعب البالل171503201738

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2016.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01الحسكة08090242179لطيفهرهف شيخ علي سيد خلف171603201739

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1665.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08090188436زعيمهابتهال محمد الحسين171703201740

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-17الحسكة08170010200شيخهآال عبدالقادر خلو171803201741

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1753.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-02إدلب08090096328لطيفهتركيه شيخ علي سيد خلف171903201742

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-10الحسكة08010113648فاطمهناديه شحاذه الجالد172003201743

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 480مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-04الحسكة08090131041فاطمهابتسام خليل الحسين172103201744

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-01الحسكة08080028511عمشه المحيمدفاطمه سرسوح الحمداني172203201745

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020066أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-12الحسكة08110070208ذهيهمصطفى صالح العبيد172303201746
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وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-30الحسكة08050048239جليلههدى عبد الحميد العبدهللا172403201747

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-02الحسكة08020067249غزالهروضه دياب البقارة172503201748

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2288.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-28دير الزور09010211315منىمرح عبدالرزاق سليمان االحمد172603201749

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1726.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-27الحسكة08010109814طيبهمحمد علي عكله172703201750

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20الحسكة08120061628شاههجميله عباس الخلف172803201751

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-15الحسكة08030023439خديجهفاطمه ويس الجادر172903201752

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07الحسكة08110071248فطومهعبدالقادر حميدي المحمد173003201753

المعهد التقاني معهد1985-06-25دير الزور09070010751مريمعاتكه جمال سليمان العفر173103201754

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال80.5220050

المركزي

50كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1274.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حلب02040120231سحرامينه عبد الكريم رفيعه دباغ173203201755

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3380.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-03-08الحسكة08020043812صفيهضياء صالح االسود173303201756

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-13الحسكة08050030097عفرهمنار علي الحمادي173403201757

والتجارة الخارجية

161كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020079895نزههريم محمد نمر173503201758

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1875.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09010033505كافيهغفران محمد امين الحسن السليمان173603201759

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-24إدلب07160108306نبيلهمايا غسان كنجو173703201760

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020045أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15الحسكة08120042122جازههيثم فيصل الدهام173803201761

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1938.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الحسكة08010034278هنوف الناصرشالش عبد الحميد شالش173903201762

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1656.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01الحسكة08010235750زهره العثمانيسرى مصطفى الحنش174003201763

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10الحسكة08010139877غزاله المصلحمريم بري المصلح174103201764

وزارة االقتصاد والتجارة الال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-08الحسكة08020079884امينة الخليفصابرين نوري البتورة174203201765

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01الحسكة08020042743اسمى حاجيعايده عبد الحميد الحروب174303201766

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1819.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01الحسكة08010107345فطيم الحنششيماء حميد خليف174403201767

المعهد التقاني معهد2000-09-20دير الزور09050087993ترفه الكاظمايمان علي علي الناصر174503201768

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.7220200مخابر

المعهد التقاني معهد2000-01-25دير الزور09010121428قياده الخليفثناء سهيل الهنيدي174603201769

الصحي

553مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.4920200أشعة

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2229.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-15الحسكة08010068363عطشه الدرويشعيده مغير الشويط174703201770

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-20الحسكة08120053657زكيهعامر محمد ثليجي174803201771

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12الحسكة08010040283ودادضحى علي الخلف174903201772

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20الحسكة08010093389فطومهعمشه احمد ادريس175003201773

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08120056256فاطمههدى سوعان العذلوك175103201774

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1537.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة09070050267كمرهليلى محمد سلطان175203201775

االجتماعية والعمل

750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1437.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08110167584مزنهنهى محمد علي175303201776

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2547.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010118100فرسهرهف علي العوده175403201777

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01الحسكة08020026013ايمانريعان محمد االبيض175503201778

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-26الحسكة08010002273ترفهشيخه محمد مخلف175603201779

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08140005440نورههناء محمد الياس175703201780

وزارة الشؤون االجتماعية الال2389.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08160100063نجاحعاتكه رجب حسين175803201781

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-09الحسكة08010118130فرسه العودهدنيا علي العوده175903201782

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30الحسكة08010040768وضحىشاهه عبود عبدهللا176003201783

وزارة االدارة المحلية الال2574.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-15الحسكة08020072445زهرهسناء عيسى الثامر176103201784

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2002-01-08الحسكة08010245322بشرىندى محمد السليمان176203201785

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائية138مساعد مهندسوزارة النقلالال67.7420210المساحة

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-17الحسكة08010080103يازي العودهمها عايد العوده176303201786

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال2028.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010103086غادههديل عبد الصمد الذياب الحيجي176403201787

وحماية المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1536.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010250540بشرىضحى جمعه عبدهللا176503201788

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة760كاتب اولوزارة الماليةالال2461.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-01الحسكة08010080579فاطمةعلياء ملحم براك176603201789

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2671.0020130علميثانوية عامةثانوية1989-03-23الحسكة08080023847زرقهايمان اسعد سليمان176703201790

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال196.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-04الحسكة08080023867زرقهآمال اسعد سليمان176803201791

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

760كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1461.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-17الحسكة08120081354فرحة العبيددالل عبد عبيد176903201792

وزارة االقتصاد والتجارة الال1624.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020073188حمرهرحاب عادل العزيز177003201793

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال1954.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-17الحسكة08160005730فاطمهمريم تركي محمد177103201794

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-04الحسكة08110015885مريممها سينو الحسين177203201795

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1590.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-20الحسكة08090206042فضيله البرهورهف سليمان البرهو177303201796

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1315.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-15الحسكة08090145238سعدهمنار احمد العليوي177403201797

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15الحسكة08160065116ترفهتاضي عزو عبدهللا177503201798

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني للعلوم معهد1989-08-25الحسكة08010161444دلهايات احمد علي177603201799

المالية والمصرفية

746منشئوزارة الماليةالال61.4920140أسواق مالية

755كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2028.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08090132178وضحةمهيه محمد الهليل177703201800

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2456.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15الحسكة08160036517زهره حميدحميد خضر المحمد177803201801

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2046.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01دير الزور09050012179اميرهسحر خليل المحمد177903201802

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 11أمين مستودع اللوازم

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-03الحسكة08090128417جميلهرنا محمد الحسين178003201803

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2477.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-05الحسكة08120049630ردهمنى حمد الخلف178103201804

المعهد التقاني معهد1988-01-10الحسكة08100154747فكريةشيرين حسن ابراهيم178203201805

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال62.9220110محاسبة

وحماية المستهلك

مساعد خريج معهد وزارة الصحة484مدخل بيانات

تقاني

580

68 من 33صفحة  10:05:57 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

750كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2043.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120056245فاطمه العذلوكهبا سوعان العذلوك178303201806

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2610.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-04الحسكة08010108018نادياوفاء عيسى حبش178403201807

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال245.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-07-20الحسكة08010156558يازياثار محمد العبد الشيخ178503201808

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة االقتصاد والتجارة الال145.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-19الحسكة08160083243فضهجاسم احمد البرغوث178603201809

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2001.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08030050893منى العطيهسالم ابراهيم السليم178703201810

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06الحسكة08020022962وريدهنوال راضي االحمد178803201811

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2393.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08020063828امينهغصون حمدي الحمادة178903201812

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1246.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08050062568لميهمنار حاتم الصليبي179003201813

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2063.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-24الحسكة08010098346فاطمهعبيده عبدالرزاق االحمد179103201814

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1647.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-26الحسكة08120074967وحيده العباسهبه علي احمد179203201815

وزارة االقتصاد والتجارة الال1988.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-05الحسكة08040006780ترفهاحالم محمد مخلف179303201816

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01الحسكة08160026819ترفهناديه جاسم موسى179403201817

وحماية المستهلك

583كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01الحسكة08120048979ياذه العباسوعد جمعه العباس179503201818

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17حلب02350058532حسناء الظاهرريام مصطفى هايس179603201819

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08110004640ودادبتول خالد العلو179703201820

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2488.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-10الحسكة08030053573صبحهأميره سليمان الطويج179803201821

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20الحسكة08110166975فلايردياال فاضل الحلبو179903201822

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1378.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حلب02350058533حسناءراما مصطفى هايس180003201823

المعهد التقاني معهد2002-01-01الحسكة08170094110منورمنال حواس احمد180103201824

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال89.5920210محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03الحسكة08090151471فاطمهنجاح صالح الدرويش180203201825

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30الحسكة08030061867خولهلينا راغب حويش180303201826

وزارة االدارة المحلية الال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08100045150شكريهسهام فارس الحسن180403201827

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

359كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2348.0020143علميثانوية عامةثانوية1980-07-30الحسكة08010054814عائشةاحمد سالم المحمد180503201828

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2427.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الحسكة08090122005غاليةنورة جميل عبد العزيز180603201829

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1689.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-08-30دير الزور09010271646انعام الطعمهنور صالح العفوش180703201830

وزارة التجارة الداخلية الال2920.0020189ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01الحسكة08080024019هاللهمحمود نواف الخلف180803201831

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

158كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08090122012غاليةفلك جميل عبد العزيز180903201832

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-14الحسكة08010088847خديجهفاطمه ابراهيم نويران181003201833

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2466.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08080032812صبحهحميده حسن عيسى181103201834

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

362كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08حلب02430006931غادةوئام خالد عليوي181203201835

وزارة االدارة المحلية الال1317.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-07الحسكة08010139740فرحه العيسىوالء علي العبد الهادي181303201836

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01الحسكة08010130226ترفه العبد هللابدره ابراهيم الوحالي181403201837

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-17الحسكة08010111142نجودصفاء محمد الخلف181503201838

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد2002-01-28دير الزور09010147493فرحشهد انور عكله181603201839

الصحي

548مساعد فني أولوزارة الصحة550مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.2020210صيدلة

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-20الحسكة08110127510عنودخلود خضر الصالح181703201840

وزارة االقتصاد والتجارة الال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-09الحسكة08010081534شاههتهاني محمد الوكاع181803201841

الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08110099684عدله البطوسالم علوان البطو181903201842

وزارة االقتصاد والتجارة الال1733.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010064772غادهآالء سمير الخضر182003201843

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 161كاتب

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2655.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08140044656اموره االحمدايمان بحري المياح182103201844

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2082.0020140علميثانوية عامةثانوية1982-01-07الحسكة08010075876زهرهفاطمه مضحي عباس182203201845

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08120056239فاطمهغفران سوعان العذلوك182303201846

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2205.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08100081321فاديه المسلطهبه عطاهللا المسلط182403201847

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1336.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010130412منىمسار حمد علي182503201848

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1976.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20الحسكة08120000827خديجهزهره عويد المحمد182603201849

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20الحسكة08120058472فاطمه العليجليله عباس العلي182703201850

وزارة الشؤون االجتماعية الال2473.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-18الحسكة08120081221جوزهآالء حميد حمادي182803201851

والعمل

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10الحسكة08160032230وطفه عليسراب محمد الجاسم182903201852

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2154.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02الحسكة08110142239حياهشيماء عطي العبدهللا183003201853

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1646.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09050024932سعادرغد احمد السباهي183103201854

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10الرقة11070076436حليمهمنى جاسم سليمان183203201855

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08020025301حسينهآمنه سالم المحمد183303201856

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-04الحسكة08090223410هديهفائزه فؤاد تمو183403201857

وزارة التجارة 747كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1977.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010149877عائشةمرام محمد محمد183503201858

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1244.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-01الحسكة08120081334نشميه عبيدقدره عباس عبيد183603201859

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2369.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01الحسكة08160084175لينااحالم عبدالرحمن العلي183703201860

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1108.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08100132629نورهوالء منديل الحجي183803201861

وزارة الشؤون االجتماعية الال1458.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08040021582عائشهصفاء فارس المحمد183903201862

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة الشؤون االجتماعية الال1557.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010160324منىهال عبد الرزاق سليمان االحمد184003201863

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1675.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08040034143هدلهايه حمد نامس184103201864

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1829.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20الحسكة08120054718اسياسالم فواز عبوش184203201865
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568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01دير الزور09010012799اسيااسراء عبدالمنعم الشميط184303201866

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-11حلب02330073041نجمهنجاح محمد شيخ سليمان184403201867

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2514.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08040027426امينهشهد احمد العبدهللا184503201868

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-25دير الزور09030023634غازيهمنار حسن الحمادة184603201869

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1997-01-01الحسكة08040075720مريمابتسام محمود الحسينو184703201870

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحة571مساعد فني أولوزارة الصحةالال91.9520180مخابر

وزارة االقتصاد والتجارة الال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01الحسكة08010113091زهيهسهام عاثر الشيخ علي184803201871

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 160مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10الحسكة08010100639سعده الحاجصفاء محمود عبدالرحمن184903201872

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2515.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-02الحسكة08020025282قمرهاميره محمد المحمد185003201873

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02الحسكة08030022130سعدهرهف داود النعوم185103201874

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2593.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-01الحسكة08010083340غزالههيام احمد عبد185203201875

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2538.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010089296مريمرانيا سعود البكر185303201876

361كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-03الحسكة08090149817صباحمريم محمد الحسن185403201877

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-07الحسكة08010066446فاطمهروضه شاكر االبراهيم185503201878

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2591.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-27الحسكة08020052415حليمه العذابمالك مصطفى العذاب185603201879

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون االجتماعية الال1551.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010196595هدىياسمين حافظ صانت185703201880

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-03الحسكة08120067977فتحيهرهام عباس المرعي185803201881

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08090208828مريمفاطمه محمد الحميد185903201882

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08040014547زكيهمها ابراهيم كركو الجاسم186003201883

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10الحسكة08110124048عمشهاسماء عدنان العلي186103201884

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2029.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-14الحسكة08110021088فوزةنوفة محمد الصالح186203201885

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08الحسكة08110012990نجادهالفا صبري يوسف186303201886

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010090006قمرهعليا احمد العفين186403201887

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال2492.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08040008983جميلههنوف احمد الوكاع186503201888

الخارجية

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2246.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09010083363سحرمروه صخر الطه186603201889

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28دير الزور09050025673جازيهفاطمه احمد العيسى186703201890

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الحسكة08160075527زهيةفاطمة محمد الحمد186803201891

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال210.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-13الحسكة08120056278رفعهسعود حمد العذلوك186903201892

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

362كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08010071217شمسةفاطمه ثليج الرجا187003201893

المعهد التقاني معهد1994-10-17الحسكة08050013965امينهرضوان حماد الناصر187103201894

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحة553مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.2320140أشعة

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08030050897افطيم الخلفجوز ه حسين السليم187203201895

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2294.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-17الحسكة08010071051حمدهرشا محمد العكله187303201896

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

362كاتب ضبطوزارة العدل12

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-02الحسكة08020025184قدوسه خلف المنفيفاطمه خليفه العثمان187403201897

وزارة االدارة المحلية الال128.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1967-08-15الحسكة08160084254زركاعبد الرحمن خضر العلي187503201898

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المعهد التقاني معهد2000-01-01الحسكة08020047311امينهمروه جاسم الصالح187603201899

التجاري

140كاتب ماليوزارة النقل580مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال76.8120210مصارف وتأمين

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1484.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08010085874حمده المنفيبراء احمد هويدي187703201900

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-14الحسكة08170069470سعادهمالين محمدباقي جالل الدين187803201901

وزارة االدارة المحلية الال1429.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08170023221صارهفاطمه عبد الباقي الحسين187903201902

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-12الحسكة08010037951هنيهسمر عبدالرحمن االحمد188003201903

المعهد التقاني معهد1990-01-04الحسكة08030020423سعادروشان سالمه اسماعيل الملحم188103201904

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال77.0020110

المركزي

50كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2308.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21الحسكة08040009094جوزهمنار علي النجرس188203201905

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02دير الزور09010004572عواطفمأمون عبدالغني حاج علوش188303201906

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال1454.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08110136001نجاهبتول علي الحسين188403201907

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3836.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-01الحسكة08030020449سعادحال سالمه اسماعيل الملحم188503201908

والبيئة

1000عامل حاسوب

587مساعد فني حدادةوزارة الصحةالال3159.0020143حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-03-10الحسكة08090142395فاطمهحامد عبدالرحيم العبدالرحيم188603201909

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-11الحسكة08090227179فاطمهمنى علي المحمد188703201910

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-14الحسكة08090145243غاليهفايزه احمد الخليل188803201911

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-04الحسكة08110055072عايشهناديا صالح المحو188903201912

وزارة االدارة المحلية الال2598.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010064451فاطمهضحى محمد العلي189003201913

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حلب02020249381وجيههنجاح جمال نيره باني189103201914

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1880.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-29الحسكة08030037893جيهانبيان عبد اللطيف الخليف189203201915

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2470.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-28الحسكة08010062295حصهمياده احمد الفرج189303201916

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

757كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2264.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10الحسكة08110055081عايشةوسام صالح المحو189403201918

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-13الحسكة08010018219سميره محمدآيه عبدهللا السليمان189503201919

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2626.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01الحسكة08170051103جميلهميالد محمد عيسى شيخو189603201920

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1873.0020148أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-23الحسكة08020074349ترفهمحمد عبد ساير189703201921

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان
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وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-20إدلب09070035998مريمخاتون خلف المحمد189803201922

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

745كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1629.0020200علميثانوية عامةثانوية2004-05-27الحسكة08100132635نوره جمعهشيخه منديل الحجي189903201923

وزارة االدارة المحلية 757كاتب اولوزارة الماليةالال2165.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الرقة01110003248نجمهحال عبدالرحمن الحمو190003201924

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية الال2168.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01الحسكة08010075807وطفهوائل جمعه عباس190103201925

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-15حلب02020248467وجيههبدور جمال نيره باني190203201926

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1620.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090190164فاطمهغروب عبد الرفاعي190303201927

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2051.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01الحسكة08030037651هدلهايمان محمد الحاسه190403201928

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 480مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05الحسكة08040015932شمسه العيسىميساء احمد العيسى190503201929

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1619.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01الحسكة08120054774ريمامنال فواز الحسين190603201930

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02الحسكة08020062066نصره المحمدكفاح صالح حسين190703201931

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

754كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2123.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-05الحسكة08110041011غريبهشمسه دحام المطوري190803201932

المعهد التقاني معهد1997-07-02الحسكة08110010981نورهسالم عبد هلو190903201933

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 580مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.1920210محاسبة

وحماية المستهلك

140كاتب ماليوزارة النقل484مدخل بيانات

وزارة الشؤون االجتماعية نعمال2204.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09030004087سعادشيماء سليمان العلي191003201934

والعمل

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2215.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010292552ناديه الحنيظلاسالم فاروق الحنيظل191103201935

والبيئة

754كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال226.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-30الحسكة08120024661درهاميره عبد الحسين191203201936

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1858.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08110038331رفعةغاده سليمان مخلف191303201937

736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1545.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-05الحسكة08010070005حصةهالله احمد الفرج191403201938

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1392.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10الحسكة08120081553غاليهفاطمه احمد السليمان191503201939

وزارة االدارة المحلية الال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-03الحسكة08010137891نعيمهبشرى حسين الكلش191603201940

والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010197290خلوةمروة محمد العوض191703201941

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-01الحسكة08170042099تركيةهبه محمد عبدي191803201942

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-15حلب02320250509هناء المحمدراما حسين الحسين191903201943

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

568كاتب رئيسيوزارة الصحة12

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-02الحسكة08090135526فايزهمريم خليل العليوي192003201944

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1299.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-10الحسكة08150042511شريفه العليوياسيا أحمد الحمزة192103201945

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2981.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-10الحسكة08170031621حناناسراء يوسف غضبان192203201946

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08030037357مطره الصالحمنار عبدهللا الحمد192303201947

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2457.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-13الحسكة08170021967زهرةنهيله خطاب علي192403201948

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010078135أمينةبشرى علوان الموسى192503201949

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-10دير الزور09010094062ناديهحال فاروق الحيجي192603201950

المعهد التقاني معهد1998-11-01الحسكة08170073935غزاله البكرسيماف علي حمي192703201951

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.6820180مخابر

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-27الحسكة08160108889سارهخاتون حميد محمد192803201952

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1997-01-01الحسكة08050034610فوازهسوزان محمد الدرويش192903201954

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.8920160مخابر

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01دير الزور09060038366نوريةهنوف رياض العبود193003201955

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08080012488صباح المحمدنور عبيد الصالح193103201956

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1555.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-05الحسكة08010149731هدلهمروه عبد خليوي193203201957

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2116.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-01الحسكة08040029979شمسهوهيبه حماد المرعي193303201958

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1985-11-04الحسكة08090155072جميلههيثم احمد العلو193403201959

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.0720102

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2264.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01الحسكة08030037667هدلهبسمه محمد الحاسه193503201960

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1370.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08120073168حميدهروافي مطلق المحمود193603201961

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01الحسكة08080012512صباح المحمدامينة عبيد الصالح193703201962

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2060.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-21الحسكة08090170909ساميهفاطمه عبود علي193803201963

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-05الحسكة08010148591فضةحكيمة سليمان الشيخان193903201964

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1966-11-30إدلب08160013806امونهاحمد حسين الشيخي194003201965

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-08الحسكة08010004462عفتهفايزه أحمد المعروف194103201966

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1994-05-14الحسكة08040035226ملكهجليله عثمان عواد194203201967

للحاسوب

753منشئوزارة المالية752منشئوزارة المالية751منشئوزارة الماليةالال89.7220140شبكات حاسوبية

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3366.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-10الحسكة08020025775مطرهأسماء علي المحمد194303201968

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1575.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08140045131رابعهجهان ياسر الحميدي194403201969

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08010093872صبحههال احمد السعود194503201970

المعهد التقاني معهد1994-01-29الحسكة08040069590نورهشيرين حمود االحمد194603201971

للحاسوب

753منشئوزارة المالية752منشئوزارة المالية751منشئوزارة الماليةالال89.5720140شبكات حاسوبية

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2352.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08090126439قاهرهاشواق محمود االسمر194703201972

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلنعمال3492.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-20الحسكة08110020522فوزيهشيماء صباح عويد194803201973

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2219.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-17الحسكة08110033607عدلهطالل أحمد الحميد194903201974

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2159.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09030005623سعادرفعه علي الحميدي195003201975

االجتماعية والعمل

750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

757كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2165.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-12-20الحسكة08090164882مريمخلود محمود العاكوب195103201976

وزارة االدارة المحلية 739مراقب مساعدوزارة الماليةالال1798.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09010221304ناهدمحمد خريف يوسف195203201977

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08160084812نورهاالء احمد الخضرو195303201978

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020215أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01الحسكة08160084814امينهايمن حسن الخضرو195403201979

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08020051155امينهعبداالله دحام الجاسم195503201980

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010185864عمشهرفيده فرحان العبدهللا195603201981

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2267.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08150044740اميمهوالء فايز السليمان195703201982

وزارة التجارة الداخلية الال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-10الحسكة08080034087قطنهغاده اسماعيل الديري195803201983

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-02الحسكة08110064784ناريمانالرا مناع الحسين195903201984

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20الحسكة08090062297فضههيام حسين المحمد196003201985

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال241.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20الحسكة08080009384فوازهفاطمه عطيه العلوي196103201986

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2354.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-05الحسكة08090176270ندوهامينه حسين الجعابي196203201987

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1352.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08150044809اميمهرحاب فايز السليمان196303201988

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلنعمال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02الحسكة08010132136مريمكوثر موسى اليوسف196403201989

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08090174125شمسهزهره احمد المحمد196503201990

736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال175.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-01الحسكة08010148855شمسهساره عبدهللا العبدهللا196603201991

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2056.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-06الحسكة08110061834شمسهفاطمه محمد المطر196703201992

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10الحسكة08120051187صبحهعدنان محمد رمو196803201993

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2475.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01الحسكة08100145025زهيه محمودسناء محمد سعيد مرعي196903201994

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2052.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة09050091526جميلهمنال منير الصالح السهو197003201995

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01الحسكة08110026259سلمىحنان حمد الحناوي197103201996

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10الحسكة08120098577نجاحماجد محمد المحمد197203201997

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1866.00201910أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-05الحسكة08160026256سلمىحازم حمد الحناوي197303201998

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال1685.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-22الحسكة08100114175نجاح مرعينور علي خليل197403201999

وحماية المستهلك

747كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-13الحسكة08050012019فوازهمنى عبدالوهاب االحمد197503202000

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1816.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حلب02090123473سميرههديل محمود عبدالعزيز197603202001

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10الحسكة08010159327سعيدهرحاب رجى الكاظم197703202002

وزارة االقتصاد والتجارة الال2277.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-14الحسكة08100084175شمسهرشا محمد االبراهيم197803202003

الخارجية

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1507.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-03الحسكة08090239580غزالهنزار رضوان الحسين197903202004

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1456.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090238758نزيههاحمد صالح االحمد198003202005

583كاتب رئيسيوزارة الصحة754كاتب اولوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1880.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03الحسكة08090131213زبيدهمارينا رضا الحسين198103202006

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08010179543أميرةوعد سعيد العلي198203202007

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010092790زهرهمنار محمد خلف198303202008

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1968.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01الحسكة08090175867مريمزهيه جاسم الجاسم198403202009

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10الحسكة08010118738زوينهريمه هواك المبارك198503202010

المحلية والبيئة

14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-02الحسكة08090173144فوزةهبه حميد المحمد198603202011

وزارة االدارة المحلية الال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01الحسكة08020029033مريممنى حسن الحسن198703202012

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020220أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حلب02120184574مهىاالء احمد لبابيدي198803202013

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال244.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08090125542منىبيداء سليمان الحسن198903202014

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-15الحسكة08090108825جازيهمالك احمد العمري199003202015

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-26الحسكة08120010188جوهرهمحمد جاسم المحمد199103202016

وزارة االقتصاد والتجارة الال2129.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-15الحسكة08040004322فلايرفريده خميس خضر199203202017

الخارجية

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010144956صالحهايمان صالح الكطيط199303202018

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-05الحسكة08110047043مهانهله احمد الكرو199403202019

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-22الحسكة08170058512زكيةرانية محمود الحاج علي199503202020

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2389.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-20الحسكة08030053887فوزيهميساء ديري الخلف199603202021

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1975.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01الحسكة08050049175املايه صالح المحمد199703202022

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1821.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04الحسكة08160165476نورهحنان احمد الخضرو199803202023

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08030017689فاطمةتهاني عمر العبد199903202024

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-07الحسكة08160079076فاطمهاالء خالد عيسى الحميد200003202025

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2064.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20الحسكة08090085592طالعهامينه ابراهيم الخلف200103202026

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1484.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08160084880امينهمنتهى حسن مالاحمد200203202027

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

المعهد التقاني معهد2001-01-01الحسكة08010062565ايمانعليا مأمون المعيشي200303202028

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.9620210إنتاج حيواني

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-01الحسكة08010082460جوهرةايناس عواد مصطفى200403202029

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-20الحسكة08090167046فاطمه العزوتقوى عبد العزو200503202030

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1515.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-17الحسكة08090174959جوهرهدلع حميد حسن200603202031

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-06الحسكة08090061260سهامايمان عصمت الفيصل200703202032

المعهد التقاني معهد2000-01-01الحسكة08020050198مهاايه محيسن سليمان200803202033

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 740مراقب مساعدوزارة الماليةالال71.2120200محاسبة

وحماية المستهلك

140كاتب ماليوزارة النقل484مدخل بيانات

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال4159.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-01-01الحسكة08080018120حسنهابتسام رمضان الحسين200903202034

والبيئة

1000عامل حاسوب

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-06الحسكة08010056736امينهايه فواز منصور201003202035

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-20دير الزور09010108919حسيبهسناء احمد المصلوخ201103202036

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05الحسكة08090118465بدريهتمام ابراهيم ابراهيم201203202037

الجهاز المركزي للرقابة الال3400.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01الحسكة08010116090نوفةابتسام عبد الحميد الفرحان201303202038

المالية

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل1029مستثمر حاسوب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10الحسكة08010092778زهرهجيهان محمد خلف201403202039

750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2467.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010038750عبلهمريم عبدالقادر الجراد201503202040

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20الحسكة08120038834مريماسيا عبدهللا الصالح201603202041

وزارة االدارة المحلية الال1780.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01الحسكة08050002198عزيزهسهيله خميس الحصيه201703202042

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2569.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-06-01الحسكة08010046070فاطمهسحر حفيان المحمد201803202043

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 482مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 481مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-15دير الزور09010206563نوريههديل محمد االحمد201903202044

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-25الحسكة08100008324صارهسحر شيخموس محمد202003202045

وزارة االدارة المحلية الال1963.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08030077225انتصارآمنه عطاهللا علي202103202046

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال1465.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-06إدلب08010138135مريمماجده ياسين المنوخ202203202047

الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2253.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-16دير الزور09120006763ياسمينزهراء لؤي الخضر االحمد202303202048

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب
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361كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-19درعا09080206981اشعيلهرقيه جمعه حسن202403202049

وزارة التجارة 745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2623.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20الحسكة08050027159فاطمهشهد محمد العلي202503202050

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-02الحسكة08010063825صبحيهوطفه محمد الشيخ علي202603202051

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-14الحسكة08110012089فرحهامل عباس الجعفو202703202052

وزارة االقتصاد والتجارة الال138.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-28الحسكة08040005837جميلهخالصه حمود المريخ202803202053

الخارجية

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3024.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-02-01الحسكة08150036677رعيديه السطامعاصف حسين السطام202903202054

والبيئة

1000عامل حاسوب

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2112.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08010081437قمرهحسين علي العزو203003202055

المحلية والبيئة

14كاتب

754كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال2021.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-07-11الحسكة08030082385جميلهابتسام حسين المحمد203103202056

وزارة االدارة المحلية الال1562.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-23الحسكة08010127072زهرهرهف صالح المحمد203203202057

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

757كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1588.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090155184كمرهسوريا ناصر العلي203303202058

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-18الحسكة08030053087جميلهمرام حسين المحمد203403202059

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2425.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03الحسكة08110128395نعيمهسلوى علي التمو203503202060

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2124.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-15الحسكة08080029516تركيهفاديه خلف علي203603202061

المحلية والبيئة

14كاتب

رغد راغب المحمد الجاسم الملقب 203703202062

الكواكة

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2459.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01دير الزور09010072402سميره

وزارة االدارة المحلية الال1869.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15الحسكة08010251058ثرياامل اسامة الكعود203803202063

والبيئة

وزارة التجارة 735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2303.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09030062451زهرهمنى سالم االحدب203903202064

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1618.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08020042001فاطمةماجده عبدالكريم الخلف204003202065

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08120099505سعاداميمه حمود المحمد204103202066

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-06-16دير الزور09120129413ياسمينبشرى لؤي الخضر االحمد204203202067

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

359كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة الداخلية الال165.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-02الحسكة08030054304ترفهزهره جاسم الحماده204303202068

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2426.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08040035788حمدهغفران محمد الخلف204403202069

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-04-01الحسكة08010098762شمسةفاطمة سليمان المحمد204503202070

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال77.4820100

المركزي

50كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08الحسكة08040019930منيفهفرقدان ابراهيم حسين204603202071

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2262.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-12الحسكة08090118643عرنهراديا عباس االعيسى204703202072

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08080012477حليمه الشيخصالح عبود الخالد204803202073

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010083560كمرهعفاف علي الركراك204903202074

المحلية والبيئة

14كاتب

754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2056.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-28الحسكة08140040516مريمغاده محمد السليمان205003202075

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08090156914عمشةبدره أحمد الجاسم205103202076

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-03الحسكة08120129335فطيمهند محمد الجمعه205203202077

وزارة االدارة المحلية 755كاتب اولوزارة الماليةالال1598.0020210علميثانوية عامةثانوية1997-03-21الحسكة08010090135وضحهسناء ناصر الرقاق205303202078

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01الحسكة08010157697عفته السالمهاميره كرم السليمان205403202079

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120092484قطنهياسمين احمد المحمد205503202080

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-20الحسكة08040030916جوزهنجوى حمد رمضان205603202081

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1734.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-30الحسكة08080034293منى الديريشمسه سطام الديري205703202082

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 482مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2490.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08010089292مريمريم سعود البكر205803202083

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2466.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-05الحسكة08080029520تركيهميساء خلف علي205903202084

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2386.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08160078591منىاريج ابراهيم درويش206003202085

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01الحسكة08090131656ترفةدياله أحمد العزو206103202086

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

584كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1429.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-16الحسكة08160046002عزيزهملكه عبدالكريم شيخي206203202087

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

738كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1941.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-23الحسكة08160078589منىنور ابراهيم درويش206303202088

وزارة االدارة المحلية الال2017.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-15الحسكة08010132795ترفهصالح صباح الصالح206403202089

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090129845ترفةهدير أحمد العزو206503202090

وزارة االدارة المحلية نعمال3589.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-03-20الحسكة08040039956غاليهرشا حمادي العبدهللا206603202091

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال2045.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-06الحسكة08020096325عائشهبتول احمد العلي206703202092

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2154.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08080032118خاتون المحمدخليفة فرحان الحسن206803202093

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-09الحسكة08160011597يازيعبدالعزيز حسين صايل206903202094

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-29الحسكة08090129859ترفهشروق أحمد العزو207003202095

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-05الحسكة08030007196عنودفاطمه صالح الهبود207103202096

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2294.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01دير الزور09010133980ترفهخوله جاسم الحماده207203202097

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13إدلب08090129421سهاموالء احمد علي207303202098

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10الحسكة08120080160امينهراجحه محمد حسو207403202099

755كاتب اولوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1744.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-13الحسكة08120028702كافيشهد هواش المحمد207503202100

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-05الحسكة08120080177امينهعائشة محمد حسو207603202101

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-05الحسكة08010059632ترفهملكه عبد الغضبان207703202102

361كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2419.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10الحسكة08160115710زهرهفردوس تركي العلي207803202103

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2179.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-16الحسكة08050036790فرحهخلود ابراهيم منيتي207903202104

المعهد التقاني إلدارة معهد1985-10-20الحسكة08090086009حليمهدالل عبد الصالح208003202105

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد والتجارة الال64.5620120عالقات عامة

الخارجية

157كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-10الحسكة08090156458مطيعهترفه عباس حسين208103202106

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2423.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05الحسكة08020081536زهيةلؤي احمد العفين208203202107

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1883.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30الحسكة08090171883عدلةخيريه علي العلي208303202108
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وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةنعمال2179.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08170015069روضةختام محمد المحمد208403202109

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-16الحسكة08030044643شعيبيهخوله حسن داوود208503202110

والتجارة الخارجية

161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08090242593مريمسها علي الصالح208603202111

وزارة االدارة المحلية الال2620.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-05-01دير الزور09060009946فوزيههيله مطر الحمد208703202112

والبيئة

وزارة االقتصاد 1001عامل مخططات

والتجارة الخارجية

الجهاز المركزي 159مدقق مالي

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

وزارة االدارة المحلية الال1586.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-09الحسكة08010076892جوزهأيه سالم عابد208803202113

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

737كاتب رئيسيوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال142.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة11070013431خديجهعفاف حسن االحمد208903202114

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1898.0020130علميثانوية عامةثانوية1988-10-10الحسكة08100138394يازيوفاء محمد الشالل209003202115

وزارة االدارة المحلية الال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-25الحسكة08030030332غريبهعبدالمجيد مخلف الحسين209103202116

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08030017784نوالرقيه مخلف الحسين209203202117

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01دير الزور09010221600رانيةشهد احمد الجدعان الخلف209303202118

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30إدلب08160019827زهرةمريم ابراهيم عماره209403202119

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال386.0020120تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-01-01الحسكة08040000400ليلىهيفاء احمد حمزه209503202120

والبيئة

1000عامل حاسوب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-09-24الحسكة08110017205نوفهوضحه عدنان الكعود209603202121

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2040.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01الحسكة08040032186وطفهساره عويد علي209703202122

المحلية والبيئة

14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1304.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-20الحسكة08110037111بكرههيام دباس مخلف209803202123

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2344.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-06الحسكة08010124647وضحهأمينه ضاهر المصطفى209903202124

362كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-28حماه05010748047ايماننوران خالد شومان القهواتي210003202125

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1373.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04الحسكة08110018708لمعةبشرى محمد بشير210103202126

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال2012.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08160099705جمانهامنه محمود الخضر210203202127

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-25الحسكة08010007632ندىهيا عبد المجيد بشير210303202128

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2209.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-20الحسكة08010088091سوريةمحاسن سلمان مال صالح210403202129

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-01حلب02390127445سارةمحاسن عبد الواحد الفليج210503202130

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد والتجارة الال1508.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20الحسكة08030044650شعيبيهسوسن حسن داود210603202131

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01الحسكة08010163227صبحةخديجة احمد الوكاع210703202132

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الحسكة08090166020حوسهاسماعيل عبدهللا العليوي210803202133

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1370.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01الحسكة08010163234صبحةامنه احمد الوكاع210903202134

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3545.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-02-25الحسكة08080001543حضيريهريم عبد هللا االحمد211003202135

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2316.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-12الحسكة08010093912عمشةرغده هاشم الجربوع211103202136

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20الحسكة08170016779فصلةسحر عدنان الصالح211203202137

وزارة االدارة المحلية الال1934.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01دير الزور09070007814عيدهبراءه جاسم الناصر211303202138

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-13الحسكة08100110947شيخةاميرة محمد المحمد211403202139

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2041.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-01الحسكة08100110943شيخةفاطمة محمد المحمد211503202140

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1546.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010110232فرجةسهام عبد الوهاب االحمد211603202141

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01دير الزور09030110894حسنةعبير جاسم العلي211703202143

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2403.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20الحسكة08040066566فاطمهمها سالم الجدي211803202144

المعهد التقاني معهد1996-03-08الحسكة08020055856وضحةنسرين صالح المسعود211903202145

الصحي

571مساعد فني أولوزارة الصحة551مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.0320200مخابر

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-23دير الزور09010174428سعديةميادة محمد ثابت السليمان212003202146

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02الحسكة08040054512نجاحهبة محمد عمير212103202147

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2309.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010112390رفيدةوسام محمد عرف الشيخ علي212203202148

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-15الحسكة08150044129كاملهابتسام فاروق العسكر212303202149

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-08الحسكة08170099707منىوالء عامر األحمد212403202150

المعهد التقاني معهد1989-06-20الحسكة08160123285عمشهمريم حسين خليل212503202151

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال83.2920090انتاج نباتي

الزراعي

396مراقب زراعي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-10الحسكة08020043604سوريهندى حمد المحمد212603202152

وزارة التجارة الداخلية الال1552.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21الحسكة08030013987ودادنور محمد البكر212703202153

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-15الحسكة08160002193امينهكمال محمد حمد212803202154

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال272.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-11-20الحسكة08010189245حصه العلينجوى جاسم الحروبي212903202155

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2402.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08010116115نوفهوعد عبدالحميد الفرحان213003202156

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08الحسكة08010110224نورهاميره عبدالحميد خلف213103202157

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020032أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-10الحسكة08120065587نورهمحمد سليمان البوراني213203202158

المعهد التقاني معهد1992-05-15الحسكة08040007361جوزهالهام علي ابراهيم213303202159

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال66.4820140

المركزي

50كاتب

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2258.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-25الحسكة08010072035ليلىنايفة عبود الصالح213403202160

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01الحسكة08100065869فاطمهمنتهى يونس الحسو213503202161

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال3002.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-03-23الحسكة08010168609حمدهرقية عايد الوكاع213603202162

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-22الحسكة08110024656فاطمهالنوت حسين الخلوف213703202163

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1702.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-12الحسكة08020046599عزيزهبتول محمد العمر213803202164

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1667.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15الحسكة08020046525عزيزهرنا محمد العمر213903202165

738كاتب رئيسيوزارة المالية583كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال1831.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-20الحسكة08120098652عبيررغد شهاب المحمد214003202166

738كاتب رئيسيوزارة المالية583كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال1976.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04الحسكة08120011934ميثهصبا ثامر العزو214103202167

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-22دير الزور09030008141هدىحال كمال السالمه214203202169
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية الال1910.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08010116453سكينه السالماليمامه حمود الشيخ علي214303202170

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 747كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01الحسكة08120106077نورهدالل صالح عزاوي214403202171

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال220.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28الحسكة08120065644غاليهمناف محمد البوراني214503202172

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2106.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15الحسكة08020043750عيدهعليا محمد السليمان214603202173

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد 583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1489.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30الحسكة08040026733صبحه المعروف الصالحايناس محمد الخلف214703202174

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1291.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20الحسكة08020040702قمرهآيه علي العوض214803202175

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1316.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04الحسكة08110016105نبيلهاليمامه محمود القفو214903202176

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2573.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10الحسكة08020056059زينهفاطمه خضر محمد215003202177

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08090146534نجاحهنادي عبد هللا العيسى215103202178

وزارة االدارة المحلية الال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01دير الزور09120027635فوزيهرشا مداد الغانم215203202179

والبيئة

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1573.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010073792عدله عليعائشه محمد النايف215303202180

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 747كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01دير الزور09080081006طليعةفاطمة حمد المحمد215403202181

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائية138مساعد مهندسوزارة النقلالال86.3720200المساحة

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1321.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08140040863بحريهبيداء جمعه السعيد215503202182

وزارة االدارة المحلية الال1861.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08040041070حديهلينا احمد همش215603202183

والبيئة

وزارة التجارة 750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2300.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-13الحسكة08160104467امينةفاطمة محمد حمد215703202184

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1838.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-01الحسكة08040041069حديهجواهر احمد همش215803202185

والبيئة

739مراقب مساعدوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2153.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01الحسكة08150035063حلوهفلاير محمد الخضير215903202186

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2283.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01دير الزور09010121212يسرىآالء فايز البدران الصالح216003202187

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1756.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04الحسكة08010181136كافيةفجر محمد صالح العودة216103202188

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

المعهد التقاني معهد1993-01-26الحسكة08010167864حمدهفاطمه عايد الوكاع216203202189

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 140كاتب ماليوزارة النقلالال73.4420140مصارف وتأمين

وحماية المستهلك

485مدقق

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-01الحسكة08120053703زكيهليلى محمد ثليجي216303202190

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1292.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-25الحسكة08090201332ميثهدعاء حمد العيسى216403202191

وزارة االدارة المحلية الال1846.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-07الحسكة08010080504كافيةاية محمد صالح العودة216503202192

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1528.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01الحسكة08120022038خولهمنيفه حمد العيسى216603202193

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04الحسكة08110028963سعدههيام عبد الحسن216703202194

739مراقب مساعدوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2182.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010131340خديجه محمدريم عبد الحميد المحمد216803202195

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1736.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-13الحسكة08010245943فاطمهميهريبان زينب انور الحسن216903202196

وزارة االدارة المحلية الال1992.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08100016552ناجيةصفا حميد بركات217003202197

والبيئة

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10الحسكة08010085763نشميهناديا احمد العلي217103202198

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1974-10-15الحسكة08110103421نورةزكية عبدالعزيز حسن217203202200

وزارة االقتصاد والتجارة الال251.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-03-10الحسكة08050008487فهيمةعتاب زهير الحاج عبيد217303202201

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

158كاتب

وزارة التجارة 583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-18الحسكة08120081410صبحه محمدحنان علي العبوش217403202202

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2073.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-14الحسكة08010155215هدلةسعاد عيسى العيسى217503202203

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة الشؤون االجتماعية الال2522.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010126013فاطمه صالحمريم عواد الحمود217603202204

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة الماليةالال1863.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02الحسكة08010135031هاجرحال عيد الصالح217703202205

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور08060042253عيدهربيعه محمد سبتي217803202206

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 11أمين مستودع اللوازم

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1776.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08110167197وضحةجيندا عبدالعزيز حلبو217903202207

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-09الحسكة08110040819فطيم المحمودسمر عثمان المقطف218003202208

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-06الحسكة08170003314زهرةتمام عبد الحميد العيسى218103202209

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2410.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-11الحسكة08110135609فطيم المحمودبشرى عثمان المقطف218203202210

وزارة التجارة الداخلية الال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-15دير الزور09070010439مياسةدالل جمال العلو218303202211

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-23الحسكة08140034646نجودترفة حسين العباس218403202212

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1385.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08140047873فاطمهزينب حمود المحمد218503202213

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01دير الزور09010102964عفافدنيا حسان عبدالحافظ218603202214

وزارة االقتصاد والتجارة الال2090.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-21الحسكة08020066175شكهه العبد هللازكيه محمد المسعود218703202215

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال2362.0020200علميثانوية عامةثانوية1997-03-26دير الزور09060042268عيدهنسرين محمد سبتي218803202216

وحماية المستهلك

736كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية482مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2555.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20الحسكة08080033562كاملهرجاء خضر الديري218903202217

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1300.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08160062989فطومةاالء ابراهيم الخضر219003202218

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2488.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-15الرقة11060050895مريمرشا محمد المطر219103202219

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08120022548كاملةعتاب محمد الحسين219203202220

وزارة االدارة المحلية الال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01الحسكة08160002843نجمهحنان ابراهيم حسين219303202221

والبيئة

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1507.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09010091896شذىبيان ويس المصطفى219403202222

والبيئة

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08040051515مريميسرى محمد العلي219503202223

المعهد التقاني معهد1995-06-01الحسكة08010120015فوزيةفاطمة عبد البطاح219603202224

التجاري

مساعد خريج معهد وزارة الصحة140كاتب ماليوزارة النقلالال64.3620180تجاري مصرفي

تقاني

580

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2383.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08080042536جميلهملكه عبد الرحمن محمد امين219703202225

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010104941حفيظهشيماء علي العوده219803202226

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20الحسكة08170003833مريمهدى صالح العيسى219903202227

وزارة االقتصاد والتجارة الال1473.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010104935حفيظهساري علي العوده220003202228

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2488.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08040010956منى الشيخ نامسمنال عبد هللا خليف220103202229

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-07الحسكة08040041617شكحهنهله صالح العلي220203202230

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2162.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-18الحسكة08160133335سعدةخنساء عبدالرزاق محمد220303202231

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08170048690جهانهبه عبدالخالق شيخو220403202232

745كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1625.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-09-20الحسكة08020046148خوله العمرروعه علي محيمد220503202233

745كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1636.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08020046146خوله العمرعليه علي محيمد220603202234

المعهد التقاني معهد1993-12-10الحسكة08040010941منىايمان عبدهللا خليف220703202235

للحاسوب

354كاتب ضبطوزارة العدل355كاتب ضبطوزارة العدل356كاتب ضبطوزارة العدلالال85.0820130شبكات حاسوبية

وزارة التجارة الداخلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال2278.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-05الحسكة08140042725هدى الحسينمروه محمد السعيد220803202236

وحماية المستهلك

739مراقب مساعدوزارة المالية482مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090113235اميرهساندي رشاد علو220903202237

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال1557.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010139076عيدهاحمد سرب الموح221003202238

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1765.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-15الحسكة08140038614عمشه الوحشبراءه احمد الوحش221103202239

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-25الحسكة08010127875وضحهمريم احمد الخلف221203202240

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال793.0019993ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-08-02الحسكة08090174350وردةناصر رجب الرجب221303202241

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2466.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الحسكة08020042414فاطمةهيفاء غازي الشمدين221403202242

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07الحسكة08010136371سهامرهف محمود الحمود221503202243

وزارة التجارة الداخلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال2607.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-20الحسكة08140048995فضه حاج محمدجازيه عبد الخلف221603202244

وحماية المستهلك

739مراقب مساعدوزارة المالية482مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01الحسكة08080008765خاتونجوزه فرحان االبراهيم221703202245

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1451.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08010130695زهرةندى اسماعيل الخلف221803202246

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2126.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08040011036عيدهريم سعود خليف221903202247

والبيئة

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2068.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08010124651فوزيةوالء علي الساير222003202248

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1971-02-13الحسكة08090123908رفعه الخليفمحمد عطو الصالح222103202249

584كاتب رئيسيوزارة الصحة754كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1708.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090142266امنهعهد عبدالباقي العيسى222203202250

750كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1565.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010055730هناءفاطمه محمد العلي222303202251

وزارة االقتصاد والتجارة الال1403.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-06الحسكة08010055712هناءوعد محمد العلي222403202252

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-01الحسكة08120092055جفرز العباسعادل حمزه الشيخ سليمان222503202253

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2279.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-11الحسكة08010148929ساللهوفاء خليل محمد222603202254

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد1980-01-05الحسكة08090067250فكريه قريريم بشير ابراهيم222703202255

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال75.3820020

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1529.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010245910عايشةفجر علي السليمان222803202256

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-03الحسكة08120025400ترفهسراب محمد الخليف222903202257

وزارة الشؤون االجتماعية الال2614.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-15الحسكة08170076786زينهبشرى ناصر الصالل223003202258

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال2225.0020140علميثانوية عامةثانوية1990-10-02الحسكة08100110790سارههيله صالح حمكو223103202259

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08إدلب08090156383زكيهنجاح احمد دامه223203202260

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال3712.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-09-15إدلب07240052930حياةراما يوسف االبراهيم223303202261

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

162كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2322.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-25الحسكة08100013295صباحصفاء عبدالقادر االحمد223403202262

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09010322404سلوىنور غازي المصطفى223503202263

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة الشؤون االجتماعية الال1737.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-30الحسكة08170078663زينهاسماء ناصر الصالل223603202264

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-08الحسكة08120108857ترفهفاطمه محمد الخليف223703202265

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-29الحسكة08100013509عائشةنهله خضر االحمد223803202266

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-10الحسكة08050062737فرحهامل ابراهيم منيتي223903202267

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1366.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-12الحسكة08090162943شمسةجماهير محمد وحيد منعم224003202268

وزارة االقتصاد والتجارة الال1683.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010139566فضيلهاسراء عيد الخاير224103202269

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1800.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-10الحسكة08050062738فرحهجيهان ابراهيم منيتي224203202270

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-22الحسكة08160011585يازيمحمود حسين صايل224303202271

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08090127459جميلهمنار احمد المطر224403202272

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1388.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010137606رسميهزينه احمد الهرك224503202273

وزارة االقتصاد والتجارة الال1567.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09010057013صباحبنان محمود المحمد العبد224603202274

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1403.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-11الحسكة08160022562فوزيةامنه عبدهللا ضيف224703202275

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2294.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08100120419داللشعاع محمد شيخ ناصر224803202276

582كاتب رئيسيوزارة الصحة760كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1624.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10إدلب08140030809خالصهشهد حسين المطلق224903202277

وزارة االقتصاد والتجارة الال3552.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-22الحسكة08010192781فوزيههناء حمد عبد الهادي225003202278

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة التجارة الداخلية الال161.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-03الحسكة08090115192مريممروان حسن العلي225103202279

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 362كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1415.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090174495امونه الحمودبشرى عبدالفتاح السرمود الرجب225203202280

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-20الحسكة08140029469وضحههبه خضر العليوي225303202281

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2417.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10إدلب07190010459خديجهعفاف عبدهللا حاج قطاشية225403202282

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-04الحسكة08110021674امونةنادية سليمان العالوي225503202283

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-15الحسكة08120032639مريمهيفاء محمد موسى225603202284

738كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2144.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20دير الزور09060019899فاطمهسناء سراج الزويران225703202285

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08120066371فاطمهعفاف عبد الزمق225803202286

760كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1921.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08040056928عيدهصفاء سعود خليف225903202287

وزارة الشؤون االجتماعية الال1561.0020210علميثانوية عامةثانوية1999-03-02الحسكة08010104061ليلىاميه خلف الجيشي226003202288

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد والتجارة الال2245.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08080025305امينهمرح عبدالعزيز الخبل226103202289

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05الحسكة08140038930زهرهمريم يوسف الحمود226203202290

وزارة االدارة المحلية الال1978.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-05الحسكة08010105949لوالعلي احمد الحمديش226303202291

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08120028729جميلهغفران حمود المحمد226403202292

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1503.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور09030059857خلفهكريمه علي االحمد226503202293

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1513.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08090129692فاديه مرادرشا سالم سالم226603202294

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1968.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08110082132عنودسهام محمد البطو226703202295

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2155.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-20الحسكة08040056927عيدهصبا سعود خليف226803202296

وزارة الشؤون االجتماعية الال2547.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-12الحسكة08010174476شمسهماجده حميد الخالد226903202298

والعمل

وزارة التجارة الداخلية 73كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08090174113شمسهعزيزه مسطو المحمد227003202299

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-27الحسكة08010025570عدلةجيهان ناصر الخليف227103202300

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1934.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-03الحسكة08020062899فاطمهخديجه حسين الرديس227203202301

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08090174130شمسهزهره مسطو المحمد227303202302

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2032.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08010093226جميله عاكوبكفاء علي الحاج227403202303

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1689.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08120108309فاطمةابتسام عبد الزمق227503202304

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1514.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-20الحسكة08020075695سحرضحى نذير جاسم227603202305

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3314.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-05الحسكة08170048525مريمآيه محمود العلي227703202306

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2394.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-16الحسكة08010160793خديجه العليرانيا ممدوح الحاج227803202307

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2234.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010114299خاتونسهى حمود السالم227903202308

المحلية والبيئة

14كاتب

760كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال2095.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08090088856صنعةرحمة سليمان المحيميد228003202309

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010160805خديجه العليكفاء ممدوح الحاج228103202310

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1983.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-29الحسكة08160011381جواهراديبة زوبع الحمادي228203202311

وحماية المستهلك

357كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2177.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-20الحسكة08090156542نجودابتسام احمد العزو228303202312

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-06الحسكة08120096165نجومةهاله احمد العباس228403202313

755كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020110علميثانوية عامةثانوية1989-06-10الحسكة08090161410شيخهخالد عبد الحميد عباس228503202314

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2133.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08090140492سعادمروى محمود الشويخ228603202315

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1403.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08030029250جميلةوالء حسين الدخيل228703202316

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-15الحسكة08010092119صبحهجميله عبد هللا المتراس228803202317

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1744.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08010094698مريممنال حسين محمد228903202318

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2083.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10الحسكة08090165048امينةايمان ابراهيم محمد229003202319

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2391.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-07الحسكة08120019358ترفهفهيمه خضر العلي229103202320

وزارة االدارة 760كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2141.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-09الحسكة08010042681حنانرهف عبدالرزاق الدواس229203202321

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2158.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-01الحسكة08170082624حلوهعذبه علي عبادي229303202322

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1185.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15الحسكة11060027513عزيزه الفتولنور االسالم فيصل الحلوان229403202323

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1857.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09120014613روز السلمانفاطمه احمد العبيد229503202324

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال1974.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15الحسكة08020064366فطيمزهرة احمد الجدوع229603202325

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

357كاتب ضبطوزارة العدل12

المعهد التقاني معهد1997-07-05دير الزور09120059830صباحاجواء عبد المجيد المجبل229703202326

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحة553مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.7420210أشعة

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-20الحسكة08090155318فضةدرة جمعة عباس229803202327

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1295.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08150017982خانمه صوميمارين مراد صومي229903202328

وزارة االقتصاد والتجارة الال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حماه05110075430كليمهفاطمة محمد ابراهيم230003202329

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال389.0020078ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-02-07الحسكة08120003214سعيدهمحمدخاشع صالح القطمير230103202330

الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 159مدقق مالي

المحلية والبيئة

1001عامل مخططات

المعهد التقاني معهد2000-02-10الحسكة08090140442امنهخديجة احمد الجمو230203202331

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال73.8220200نقل ومواصالت

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه07150042872خديجةفايزة احمد صطوف230303202332

506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1925.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15الحسكة08110046185عمشهعبير دهام المحمد230403202333

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1737.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05الحسكة08090114594لهوهعائشه الطيف الهندي230503202334

وزارة االقتصاد والتجارة الال1500.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-20الحسكة08170075068شيخه شيخوآواز قاسم حوتي230603202335

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1929.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09030000754ودادصباح محمد االحمد230703202336

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد2001-01-18الحسكة08030054950مهازهراء عيد الصالح230803202337

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال84.6120200محاسبة

وحماية المستهلك

484مدخل بيانات

وزارة االدارة المحلية الال2179.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-28الحسكة08010120964صبحةسكينه سالم عيسى230903202338

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 12أمين مستودع التجهيزات

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2490.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-08الحسكة08090142227منيفه الخلفميساء علي الخلف231003202339

وزارة االدارة المحلية الال2121.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25دير الزور09030013814وهبيهسمر عبد الرزاق الفرحان231103202340

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

587مساعد فني حدادةوزارة الصحةالال257.0020081حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1984-12-14الحسكة08090119310غاليهمحمد صالح عبد231203202341

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15الحسكة08120002777عفرهعدنان صالح االبراهيم231303202342

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-03الحسكة08050010325حمدهرفعه محمد لطيف231403202343

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2898.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010112841صبحةهبة المحمد محمد231503202344

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2542.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-27الحسكة08010075864زهرةه الوكاعكفاء مضحي عباس231603202345

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08050021714رفعهوعد نومان ظاهر231703202346

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01الحسكة08120089674فاطمةهدية علي المحمد231803202347

وزارة التجارة الداخلية 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1377.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-01-27الحسكة08010075810زهره الوكاعخلود مضحي عباس231903202348

وحماية المستهلك

747كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1384.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08120079962عمشةبتول محمد المحمد232003202349

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-10الحسكة08110022380امونهمريم سليمان العالوي232103202350

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-17الحسكة08110012536سلوىسماح صعب الحسين232203202351

357كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1264.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08090169785قطنةعال صالح السنجار232303202352

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-10الحسكة08110028864عنودفاطمه سليمان الكنعو232403202353

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1557.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02الحسكة08090189315منىدوزة سليمان الحسن232503202354

وزارة التجارة الداخلية الال3139.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-06-10الحسكة08090189782ليلىفلاير عبدالحميد االحمد232603202355

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1828.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-24الحسكة08090160690وضحهسفانة احمد الحسينو232703202356

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-01الحسكة08120050318شمالةسليمان عباس احمد232803202357

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1540.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08110168525شكريهبثينه حمزه الحسين232903202358
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362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1608.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08090160143خاتونفاطمه صالح النجم233003202359

750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2363.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-29الحسكة08040044480ايمانهديل محمود خضير233103202360

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2075.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-25دير الزور09010092802رندابدور مالك شاهين233203202361

754كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1578.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-01الحسكة08170081344ليلىأمل عبدالحميد العويد233303202362

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال305.0020110ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1994-01-01الحسكة08120059421قمرهمعالي محمود الخلف233403202363

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2201.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-06إدلب07260008961زبيدةايمان مصطفى حاجي محمود233503202364

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة757كاتب اولوزارة الماليةالال2448.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120084025فطيمنجاح محمود الخليف233603202365

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1664.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08030020455سعادهاله سالمه اسماعيل الملحم233703202366

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1780.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-23الحسكة08090117446غاليهشفاء عاصم علي233803202367

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-30دمشق01030061642هدىعبير يوسف الحمد233903202368

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09010039179احالماكرام كمال السوعان234003202369

وزارة الشؤون االجتماعية الال1886.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-13الحسكة08160011679زينهسلوى حسين صايل234103202370

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2117.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01الحسكة08080033386نوريهشهال حميدي الديري234203202371

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-01الحسكة08100031568هديهثناء غياث الدين حسن234303202372

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01دير الزور09090109805عمشهعبدالرحمن حسين الشامي234403202373

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10الحسكة08030032256سعدههال عدنان العيسى234503202374

وزارة االدارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15الحسكة08110137663مريماميرة محمود البطو234603202375

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1453.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28حلب02390117584نوريهكفاء محمد ابراهيم234703202376

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2173.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-15الحسكة08140048368مريماسيا جمعه البنيه234803202377

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1455.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05الحسكة08010012609عبطةاسماء زياد الجربا234903202378

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1976.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010075137تركيه الحسينوعد ابراهيم درعان235003202379

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1301.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27الحسكة08160130389زينبياسمين محمد صايل235103202380

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال174.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1974-12-06الحسكة08160073549ضحيهاحمد علي خضر علو235203202381

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08090171000سعده المال حسينغصون علي المطر235303202382

المعهد التقاني معهد1986-01-15الحسكة08090111496فاطمهمحمد حسن العيسى235403202383

للمحاسبة والتمويل

وزارة الشؤون االجتماعية الال72.1420109األسواق المالية

والعمل

وزارة الشؤون 78منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

77منشئ رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-09الحسكة08120017937فرحهكوثر ملحو العبيد235503202384

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-24الحسكة08010114209تركيه سالمناديه حمد السالم235603202385

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-14الحسكة08120006922عنومنتهى حسين البرهو235703202386

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1860.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120107482ربيعه الخضيرماجده عبد النويصر235803202387

584كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1319.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-03الحسكة09010203330وحدهوفاء محمد العلي235903202388

357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01الحسكة08010115541رفعهوسام حسين النزال236003202389

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1366.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-20الحسكة08110010942فرحهفاطمه الزهراء فرحان دندح236103202390

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2456.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01الحسكة08010052544سميرةمنال مصلح يوسف236203202391

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1892.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-08الحسكة08120021873مريممثنى علي الحمو236303202392

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال4113.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-29الحسكة08040052027ليلىفاطمه سلطان الهجو236403202393

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1722.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-13الحسكة08130105560جوزةنور عبدالرحمن حمد236503202394

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال185.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-01الحسكة08010012905ايسلهيلين حسين عبدو236603202395

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 73كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

478مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1673.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090172286فاطمهرجاء محمد الدياب236703202396

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2595.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-16الحسكة08040025245نجاحاماني محمد عمير236803202397

737كاتب رئيسيوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2294.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-10الحسكة08090172271فاطمهامنه جميل الدياب236903202398

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01الحسكة08010152353نعيمههناء هالل المتراس237003202399

وزارة االقتصاد والتجارة الال161.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01الحسكة08010116339فاطمةعلي خليل الجمعة237103202400

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2431.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08010063750ام كلثومخولة صبوح العبيد237203202401

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2483.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الحسكة08010062894ربابحلى ايمن الجاسم237303202402

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-24الحسكة08020028151ليلىاميرة محمود جدعان237403202403

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020073أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01الحسكة08040034968حسينهحميد خلف الحميد237503202404

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-10الحسكة08130016149خنسةمريم خلف العثمان237603202405

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01الحسكة08010172051حمدهبشرى احمد العبيد237703202406

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1924.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-15الحسكة08130044817فاطمةزهرة محمود طالب237803202407

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08160096866خضرهردينه بدران السالمه237903202408

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1372.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08080021948هنوفشفاء عبدهللا العلي238003202409

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-23الحسكة08010192051رجاءمروة صلوح يوسف238103202410

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال1945.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010130041سوريههنادي علي الكليب238203202411

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1924.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08040026482غاليه عبدهللاعذاري سالم حماده238303202412

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2099.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01الحسكة08020063887سوداخزنه عبد اللطيف النجم238403202413

وزارة االدارة المحلية 362كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-08دير الزور08010005078دعدزهرة انس عطاهلل238503202414

والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1766.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08090172281فاطمهبشرى محمد الدياب238603202415

وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2210.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02الحسكة08030041988سارهتركية سليمان المحمد238703202416

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2649.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-05الحسكة08010080522زهيه الحمادهوسن اسعد العوده238803202417

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1408.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-14الحسكة08140056488عنودرام هللا حسين المحراث238903202418

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06الحسكة08040044094جميلهبتول احمد هلوش239003202419
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585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1283.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08090172867حليمه االحمدوفاء شيخ علي239103202420

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1561.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08110028946مهاماجدة مهيدي خليفة239203202421

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1647.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15الحسكة08050013276بردهفاطمه عواد عبد الناصر239303202422

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1778.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-02-28الحسكة09050035677عيده المحيمدنور عليوي العلي الخلف239403202423

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

757كاتب اولوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1507.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08110126813اسيةعال احمد العجاج239503202424

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2439.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-05الحسكة08090142348حوامدينة صالح عبد239603202425

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1829.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090132153وضحه الهليلسميه احمد الهليل239703202426

وزارة التجارة الداخلية الال2190.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09030003458فارعهايمان جمال النجم239803202427

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 479مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1449.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15الحسكة08090126174انواردلع عبدالغني الخليف239903202428

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال241.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10الحسكة08090173311مريمايمان محمد العمر240003202429

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25الحسكة08090023739نجمةبراءة موسى العيسى240103202430

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2633.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-10دير الزور09010189214ناديهاخالص فاروق الحيجي240203202431

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1445.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08100192417سمرريم محمود العلي240303202432

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-05الحسكة08120089679سعدهدنيا عبدالرزاق المحمود240403202433

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090103500فوزةمنير محمد ابراهيم240503202434

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28الحسكة02130027214سلوى الحايكراما عبد الجبار الحسن240603202435

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-11-10دير الزور09010014008مهاصفاء عبدهللا السليمان240703202436

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1915.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-07-25الحسكة08040041667فوزه الحميدغفران فاضل الحميد240803202437

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20الحسكة08010065537سعدهرويده جاسم العلي240903202438

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08160003928منىامل عبدالرحمن الحسين241003202439

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1441.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01إدلب08120103697شفاعنور فرج عبد هللا241103202440

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01الحسكة08120068486مهيهمنال ياسين الدخاوي241203202441

وزارة االدارة المحلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-25دير الزور09010014123ريمهلينة فوزي السليمان241303202442

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01الحسكة08010130455زهرةفاطمه محل علي241403202443

357كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2194.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08090101767عمشه المحمدايمان محمد الخضير241503202444

وزارة االقتصاد والتجارة الال2617.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01الحسكة08010115805عفرهامل محمد الغبين241603202445

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22الحسكة08090187137زهرةسناء احمد الطيف241703202446

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1629.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01الحسكة08120080142صباحرشا صالح العازل241803202447

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2179.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01الحسكة08120037997زهره المحمدفادية سليمان الصالح241903202448

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2183.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-14الحسكة08120082010نوفهشمامه جاسم العازل242003202449

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1851.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08120047503نوفةكافية احمد السعيد242103202450

وزارة االقتصاد والتجارة الال2223.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-01الحسكة08040002990حلوهغزالة محمد العبدهللا242203202451

الخارجية

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1891.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25الحسكة08160133786صبحةهيفاء احمد الطرشان242303202452

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-01الحسكة08010124711ليلوه العليخديجه عبود محمد242403202453

وزارة االدارة المحلية الال2390.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08160084795نورهبشرى محمد احمد242503202454

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08010159339سعيدهمنور رجى الكاظم242603202455

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور00033417843هندرغد احمد عبدالرحيم242703202456

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-28الحسكة08170018236فوزيهبيريفان ظاهر االحمد242803202457

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2820.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-21دير الزور09010291160فلايرفصيحة داوود العكل242903202458

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1352.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10الحسكة08150021553نوال حسوآرين نواف الحسناوي243003202459

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1985.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-06الحسكة08090171027عائشهاقبال جمعه العثمان243103202460

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-04الحسكة08090168787نشميةمحمد فيصل طقطق243203202461

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-10الحسكة08160067947رحيلةياسين كالوش عبدو243303202462

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10الحسكة08120032374نعيمه الجبرمهيدي صالح الجبر243403202463

المعهد التقاني معهد1994-12-22الحسكة08040051112تركيةامينة محمد الكدرو243503202464

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال72.4120150

المركزي

50كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05الحسكة08120080254نوفهمريم جاسم العازل243603202465

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال2085.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-11-01الحسكة08160099778جمانه بنينورا محمود الخضر243703202466

وزارة الشؤون االجتماعية الال1463.0020190علميثانوية عامةثانوية1998-09-10الحسكة08160086528ضحيهعرنه سعيد ابراهيم243803202467

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة الشؤون االجتماعية الال1969.0020200علميثانوية عامةثانوية2004-01-01دير الزور09010397509اناسحور سامر حسين العلي243903202468

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-28الحسكة08160082269فاطمه صالحعبله محمد سالم244003202469

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-25الحسكة08120093939شمسهامل عازل الحسينو244103202470

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-05الحسكة08090160065شاهاشامة خضير الحسين244203202471

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1935.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20الحسكة08110046241ملوحهمروان صالح العلي244303202472

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010247622نجاحاحمد خميس عكلة244403202473

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 483مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2258.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01الحسكة08010125955حليمه الحسينرحاب سليمان رمضان244503202474

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1484.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08090102211صالحةساجدة عبد حميد244603202475

وزارة االدارة المحلية الال1852.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09030005610تهانيدعاء عبد المجيد العبدهللا244703202476

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-29الحسكة08090011232فطيممحاسن حمزة العرب244803202477

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2134.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15الحسكة08120022687فاطمهسفانه عبد العلي244903202478

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-22الحسكة08090023625شمسةاميرة احمد الحسين245003202479

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1310.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09010396175ندىجود رياض عكلة الضامن245103202480

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04الحسكة08090160150شمسةمنى احمد الحسين245203202481

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1630.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010136496ندىغزل رياض عكله الضامن245303202482

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15الحسكة08090134773زهيهمريم عباس العلي245403202483

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1373.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09010178267عائشةعلياء عبدالحميد مصطفى االمين245503202484

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-08الحسكة08090195476عائشه عباسآالء عبدالحليم العباس245603202485

755كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-05-04الحسكة08110034173املابتهال نواف الحميد245703202486

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-25الحسكة08120095970قطنهبندر محمد البيخان245803202487

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1445.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01الحسكة08120022384حسيبه المحمددعاء علي االبراهيم245903202488

وزارة االدارة المحلية الال2049.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010125553خاتونهناء محمد االدريس246003202489

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2527.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08010113190وضحه العليامينه سليمان العبدالجادر246103202490

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

358كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2555.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05الحسكة08050003705عمشهكفاء ابراهيم العساف246203202491

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب
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وزارة االدارة المحلية الال1672.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010125556خاتونسناء محمد االدريس246303202492

والبيئة

755كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة 584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08120079576فاطمه العبدهللاغدير محمد يوسف246403202493

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2289.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-17الحسكة08010035200فاطمةوعد محمد عبدالنزال246503202494

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة التجارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120079603فاطمه العبدهللاعبير محمد يوسف246603202495

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1419.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-10الحسكة08020055138شكههاحالم محمد المسعود246703202496

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

357كاتب ضبطوزارة العدل12

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1811.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10الحسكة08100023831فوزيهفاطمه عبدهللا حطاب246803202497

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1425.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10الحسكة08110020328عائشهوفاء محمد رمو246903202498

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1670.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03الحسكة08020056060ايمانسلسبيل احمد احمد247003202499

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1332.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-20حلب02200040150رفعةمريم محمد عيد الخليفة247103202500

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1373.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08110047410امينهرغداء حميد الحسين247203202501

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01دير الزور09010052470وفاء قلوبكنبال جابر العلوش247303202502

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1732.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08120046442فطومةاميرة محمد السعيد247403202503

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-11الحسكة08040007246سوريهليلى علي العبد هللا247503202504

362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2567.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09030022545زينبايمان جمال اللجي247603202505

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-05الحسكة08140024977زهرهغيداء اسماعيل كلو247703202506

وزارة التجارة الداخلية الال2505.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08060014960هندمرام محمد يوسف247803202507

وحماية المستهلك

747كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2347.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-07الحسكة08170001962كوثرجهاد خضر سعدون247903202508

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2201.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20الحسكة08040008988لطيفهليلى عطيه الوكاع248003202509

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-01الحسكة08040034202وضحةرسمية عزو الموسى248103202510

755كاتب اولوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-02-03الحسكة08110022377امونةمحمود سليمان العالوي248203202511

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1565.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08110015427مهيهرعد خضر علي248303202512

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08020096464ناديةفادية احمد العلي248403202513

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2282.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-09الحسكة08090135555زهرهمريم احمد المحمد248503202514

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08110036072نجاحابتسام عبدالعزيز المحمد248603202515

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08020077985ترفهمحمد خضر السمير248703202516

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-15الحسكة08110036610خزنهعدله سعود المحمد248803202517

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1697.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01دير الزور09030061313عمشهوفاء خضر الجرو248903202518

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1784.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-25الحسكة08010042983رمزيه محمددلبر محمود امين249003202519

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2199.0020139أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25الحسكة08020043610صفيهسليمان صالح األسود249103202520

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2083.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01الحسكة08010060423نشميةمريم عبد اللطيف الدليمي249203202521

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال282.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-10الحسكة08010058323فطومةعبلة حسين السالم249303202522

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-17الحسكة08010091413درهنسرين محمد الصالح249403202523

755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2479.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-05-07الحسكة08140041030مريمهدى خلف مصطفى249503202524

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-21الحسكة08010049235خديجه االحمدسميه محمود العلي249603202525

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-25الحسكة08130044958هنوفبراءة احمد الفارس249703202526

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05الحسكة08040046558جميله الحصينيعفاف احمد مطلق249803202527

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-21الحسكة09090002907ختومهحنان صقار العاشور249903202528

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04الحسكة08090120175نوالهدى محمد العبدهللا250003202529

المعهد التقاني معهد1996-01-01دير الزور09010109134شهرزادآالء غسان حنون250103202530

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي للرقابة الال75.0720150

المالية

355كاتب ضبطوزارة العدل744منشئوزارة المالية19مدخل معلومات حاسوب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2365.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-12الحسكة08120042679شمسهفضيله شعف الشعف250203202531

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1336.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28الحسكة08170000414غزالهشيماء يحيى شهاب250303202532

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2020.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-03الحسكة08160022759مريموعد محمد خلف250403202533

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال1423.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08020048758مريمساره عبدهللا علي250503202534

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1987.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08160163581رويدهامنه شويب الصالح250603202535

وزارة االدارة المحلية الال1624.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-19الحسكة08020048761مريميارا عبدهللا علي250703202536

والبيئة

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال1960.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010160311مهيديهصالح رمضان الهيلو250803202537

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2233.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-21الحسكة08010010138وصالاروى طالل عليوى250903202538

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2008.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01الحسكة08010073995خاتوناسماء محمود الدعيج251003202539

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-15الحسكة08090069182ترفهابراهيم محمد الكريمو251103202540

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-20الحسكة08160108983زينهندى حسين صايل251203202541

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-05الحسكة08010111890ثلجهجوهره خضر الخلف251303202542

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال173.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-06-07الحسكة08010010131وصالاماني طالل عليوي251403202543

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2210.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01الحسكة08040029582مريمجاسم محمد العواد251503202544

757كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2130.0020140علميثانوية عامةثانوية1992-01-13الحسكة08090140297فاطمهيسرى محمد رمو251603202545

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2523.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-03الحسكة08020053433امينهخالد محمد الجاسم251703202547

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال183.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-02الحسكة08060005272رفعهزبيده درزي العليوي251803202548

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2249.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-08الحسكة08110061427كاملهجوزه احمد العباس251903202549

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05الحسكة08010103906سهام عبد هللارندا جاسم العبد هللا252003202550

المعهد التقاني معهد1999-01-31دير الزور09070032137مريمسميه خالد االجرود252103202551

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.9020200محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08160135198مريمزينب اسماعيل حسين252203202552

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20الحسكة08040008130غزالةجواهر احمد المخلف252303202553

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2490.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10الحسكة08140039056حمدهغيداء حمادي النزال252403202554

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-20الحسكة08010139375عدله الحمادهشيماء صالح الصويلح252503202555

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2111.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-18الحسكة08010086216سوريهسميه محمد العايد252603202556

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1192.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-08الحسكة08120093687عنودندى محمود العبدهللا252703202557

وزارة االقتصاد والتجارة الال2018.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08160162010شيخهرجاء حسن الطويل252803202558

الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال171.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-01-30الحسكة08020041007نورهمريم محمد مزعل252903202559

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-22الحسكة08010028618نجوى اليونسصبا احمد العثمان253003202560

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03الحسكة08020048251عائشةنجوى جاسم االحمد253103202561

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2302.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-20الحسكة08010085974صبحهوطفه صالح الصالح253203202562

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30الحسكة08020047444مهيهاقبال عيسى المطلق253303202563

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-19الحسكة08020048245عائشةحال جاسم احمد253403202564

والتجارة الخارجية

161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2434.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-20الحسكة08130015440فلايربسمه صالح الشحاده253503202565

المعهد التقاني معهد1997-09-15الحسكة08030048355نوره اعبيدامنه عالوي العبيد253603202566

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال68.3820190

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01الحسكة08080016158زهرهجوهره علي حسين253703202567

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1352.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08040007927ربيهعبير حميد محمد253803202568

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2549.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10الحسكة08080016164زهرهامل علي حسين253903202569

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1455.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08040040553فضهاسراء خضر الحساني254003202570

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-13الحسكة08160003814سمرهأمينة ابراهيم الحسين254103202571

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1495.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010153677سهامرهف محمد المحمد254203202572

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2274.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010176913هالهاسماء احمد حسين254303202573

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2928.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-03-08الحسكة08010246149نيروزنورالهدى محمد الكريش254403202574

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-02الحسكة08010005155بهيهابراهيم سليمان سليمان254503202575

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1711.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-13الحسكة08010096503حربهجوهره جاسم الخليف254603202576

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-09الحسكة08100137434فاطمةسناء رمضان عباس254703202577

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2067.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08030063446زهيههبه علي الجرذي254803202578

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08160077510خنسهندى علي علي254903202579

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2620.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08050005554عمشهشهيره علي حسين255003202580

وزارة االدارة 745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2057.0020140علميثانوية عامةثانوية1986-01-03الحسكة08100065873فاطمةحميده يونس الحسو255103202581

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1617.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01الحسكة08030028988زهيهبراءة علي الجرذي255203202582

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2327.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01الحسكة08080017524حمرههاجر زاهد مصطفى255303202583

وزارة الشؤون االجتماعية الال1519.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-05الحسكة08010236308شاها العلوشايه عبد الفتاح سليمان255403202584

والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال227.0020003ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-01الحسكة08120072959خديجهغسان مرعي العفر255503202585

الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

141كاتب ماليوزارة النقل159مدقق مالي

وزارة التجارة الداخلية الال655.0019933ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1974-03-08الحسكة08120008372فاطمهسليمان شهاب العمر255603202587

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1640.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08120066437فاطمه الحسينمنار حسين الخليف255703202588

وزارة االدارة المحلية الال1967.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-20الحسكة08100147343عمشهندى مروان عبدي255803202589

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10الحسكة08020022745وطفةزهرة محمد العموري255903202590

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-28إدلب07230000762ماجدةحميدة عماد السعيد256003202591

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-27الحسكة08120098993فراحهياسمين عبيد السجر256103202592

وزارة التجارة الداخلية الال4310.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-05الحسكة08040009953ترفه الوكاعحنان سالم الوكاع256203202593

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1421.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-15الحسكة08030034284فاطمهعال عواد الخلف256303202594

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 754كاتب اولوزارة الماليةالال1630.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-11الحسكة08040054181مريمنورالهدى عبدالرزاق الحويجه256403202595

والبيئة

755كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01إدلب07230029959خديجةفاطمة خالد الحسين256503202596

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

568كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08090202245امنه العلورويده حمزه الفواز256603202597

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20الحسكة08140038923زهرهجميله يوسف الحمود256703202598

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02الحسكة08090141970صيتةبشرى احمد الشيبان256803202599

745كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1527.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02الحسكة08160129774صباحأمنه ابراهيم االحمد256903202600

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-20الحسكة08010052694فهيمةزهرة محي الدين عزت257003202601

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08080016402وحيدههناء رمضان علي257103202602

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2206.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-20الحسكة08010143715نوفهأمينه شهاب المحمد257203202603

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال1733.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08030048718ابتسامبيان احمد العلي257303202604

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01الحسكة08080028418نجودجميلة طوكان صويلح257403202605

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10الحسكة08090110842وضحهترفه احمد العوض257503202606

362كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1252.0020209أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010169443جوزه الدرويشفادي محمد الحنش257603202607

وزارة االدارة المحلية الال2140.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-01الحسكة08060005265رفعهنشمي درزي العليوي257703202608

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-01الحسكة08120087875شظرة الجاسممنال مجدل العلي257803202609

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2329.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-26الحسكة08010075946سوريهشيخه فرحان المعروف257903202610

وزارة الشؤون االجتماعية الال2419.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-25الحسكة08020025567اسيهعائشة احمد الخضر258003202611

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال1588.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01الحسكة08170074348وردهامين حميد امين258103202612

الخارجية

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1927.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01الحسكة08080017933يازي الشويخمحمد عياد الشويخ258203202613

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة09060041288هواالمروه اسعد الشاوش258303202614

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2530.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حلب02390117066اميرةوالء علي ابراهيم258403202615

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2118.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-21دير الزور09060010761حسنهاماني احمد الشحاذه258503202616

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010120827سلطانههديل موسى الخالد258603202617

361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2201.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-28الحسكة08100123214حياةميرفت عطا عبد الفتاح258703202618

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2007.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08060016650نجاحبتول موسى حمود258803202619

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-12الحسكة08120017593بعثيةوالء محمد العلو258903202620

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-07الحسكة08010076914زهرهاعتماد خلف السلمان259003202621

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2393.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08010054594رحاب البخيتبراءه غسان العلي المعروف259103202622

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-11الحسكة08010077577زهرهساميه خلف السلمان259203202623

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1351.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08110100147عزيزهاسراء عبدهللا احمد259303202624
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وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2391.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010083345غزاله المحمدزهره احمد عبد259403202625

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

481مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1489.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08090108494حشيمهرنده محمد الحميد259503202626

المعهد التقاني معهد1975-12-01الحسكة08090140654وضحهعبدهللا محمد العنتر259603202627

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال65.0019983

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2440.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-02الحسكة08020064099روضهخديجه عبداللطيف كليب259703202628

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08090151905مريمريم حمود العباس259803202629

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20الحسكة08120070644زهيهخالص حسن العزو259903202630

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة757كاتب اولوزارة الماليةالال2508.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15الحسكة08120061167خلودمرام ابراهيم محمد260003202631

وزارة االدارة المحلية الال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-03دير الزور09080225126هدىصابرين عبدالقهار العمر260103202632

والبيئة

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

المحلية والبيئة

14كاتب

صيانة الحواسيب ثانوية صناعةثانوية1994-01-01الحسكة08120077483فاطمه الحسيننسرين حسين الخليف260203202633

والتجهيزات 

الحاسوبية

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال331.0020120

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-29الحسكة08090101697فضةسحر برهو حميد260303202634

757كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1530.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-03الحسكة08100207163مهيهبثينه هايل االيوب260403202635

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1756.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-30الحسكة08010065328صبحةهال جمال السعود260503202636

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15الحسكة08100189595مهيهفاطمه هايل االيوب260603202637

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3582.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-05-07الحسكة08080033166خضره العوادمرح رياض السلمان260703202638

والبيئة

1000عامل حاسوب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-14الحسكة08090160082نورهشيماء علي النجم260803202639

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-11الحسكة08010065329صبحةعال جمال السعود260903202640

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال2737.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-09-22الحسكة08080033165خضرهختام رياض السلمان261003202641

والبيئة

1000عامل حاسوب

الجهاز المركزي للرقابة الال300.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-10-10الحسكة08010096299نادرة جيجوهلى جاسم الساير261103202642

المالية

وزارة االقتصاد 1029مستثمر حاسوب

والتجارة الخارجية

162كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16الحسكة08010065319صبحةاالء جمال السعود261203202643

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلنعمال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01الحسكة08090172935جوريهحنان ابراهيم الحمزه261303202644

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01الحسكة08090172928جوريهايمان ابراهيم الحمزه261403202645

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2088.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01الحسكة08170001480عزيزهشيرين احمد خلو261503202646

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية الال2079.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-29إدلب07160008004أمينةأريج محمدعمار علوش261603202647

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

وزارة التجارة الداخلية الال2096.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-25الحسكة08010096297نادره جيجوساميه جاسم الساير261703202648

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2262.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010115997هنيهرشا محمد المصلح261803202649

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010095232سناءفاطمة مهيب حيجي261903202650

وزارة االدارة المحلية الال3604.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-04-01الحسكة08020050043خنسهسحر عبداللطيف شمدين262003202651

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1086مفتش حقائب اناثوزارة النقل1000عامل حاسوب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08010157589هدى العليويمجد صخر العليوي262103202652

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01الحسكة08040033532هنوفسالم خليل العبيد262203202653

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-02الحسكة08100089769وطفهساره أحمد علي262303202654

والبيئة

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20الحسكة08116003759ترفههيام ابراهيم المحمد262403202655

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1460.00202110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08020040735سكوتسليمان خميس عواد262503202656

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة12أمين مستودع التجهيزات

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2131.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05الحسكة08010042519هدىضحى عبد النجم262603202657

المعهد التقاني معهد2000-01-02الحسكة08160074829فوزهعفاف جاسم البالل262703202658

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال89.3120200محاسبة

وحماية المستهلك

مساعد خريج معهد وزارة الصحة484مدخل بيانات

تقاني

مساعد خريج معهد وزارة الصحة580

تقاني

579

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-15الحسكة08010140697زهرهبتول محمد الحسن262803202659

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2487.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08020019812هاشميهكفاء ناصر الفارس262903202660

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-12الحسكة08090090253امينهغاليه احمد العساف263003202661

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1924.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-03الحسكة08040027251سحرهديل عبد حسين263103202662

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2245.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01الحسكة08090119245امينهجميله احمد العساف263203202663

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-25الحسكة08030033514صالحهامينه محمد زعيلي263303202664

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1617.0020190علميثانوية عامةثانوية1998-02-01الحسكة08040078654فاطمةفلاير محمد الخلف263403202665

وزارة االقتصاد والتجارة الال3768.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-12-01الحسكة08020041010نورهخديجه محمد مزعل263503202666

الخارجية

وزارة االقتصاد 159مدقق مالي

والتجارة الخارجية

158كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-15الحسكة08120072653زركهفهد صالح النزال263603202667

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-17الحسكة08130018178جميلهيثرب بيغو الحمود263703202668

وزارة االقتصاد والتجارة الال1998.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20الحسكة08010107320عبلههناء نوري الغانم263803202669

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-07دير الزور09010169735ايماناسراء احمد العبيدالجاسم263903202670

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1919.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-25الحسكة08040027253سحرامل عبد حسين264003202671

وزارة التجارة الداخلية الال2499.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-16الحسكة08100076158جميلةحميده حسن بزيم264103202672

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01دير الزور09010169751ايماناالء احمد العبيد الجاسم264203202673

وزارة االدارة المحلية الال1873.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-08الحسكة08010080309ارمليةمنيفة عيادة بالل264303202674

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2188.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08100174822يازيوداد محمد الشالل264403202675

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1541.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09120189085اخالصكوثر ماهر العلي264503202676

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05الحسكة08100138376يازيفاديه محمد الشالل264603202677

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة الماليةالال1752.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08030063832بلقيسروان فرحان العيسى264703202678

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-28الحسكة08010137579شيخهندى حسين الهرك264803202679

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-07الحسكة08090144306صافيهعبدالباري خليل الحسين264903202680

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1912.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08110121366اناسحال صالح الحسين265003202681

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-30الحسكة08090133928عنودخوله عواد الحمو265103202682

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال2050.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08140010339زهرةبشرى حسون النزال265203202683

757كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال185.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090122278زهرهرهف احمد المحمد265303202684

المعهد التقاني معهد1978-07-01الحسكة08160089601زهره عبديعدله احمد سينو265403202685

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال70.6820020

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1404.0020212أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-26الحسكة08010100053عبلةعبد الحميد احمد المسلط265503202686

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20دير الزور09010204584جوريهمروه وائل الفرحان265603202687
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568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2199.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20الحسكة08030038047فاطمهروضه حسن اعبيد265703202688

وزارة الشؤون االجتماعية الال175.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-09-16الحسكة08090144022نزيههنور دياب المحمد265803202689

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1264.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010100701ايمانلمى جواد عبد هللا265903202690

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2311.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-31حمص04010369238صبحيهدالل عبدالرحمن عوده266003202691

المعهد التقاني معهد1999-12-15الحسكة08150013434فلحةهالله عبد العزيز مهوس266103202692

الصحي

571مساعد فني أولوزارة الصحة551مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.9220190مخابر

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة الماليةالال1501.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-08-25الحسكة08020050785وضحههيام حسين االسعد266203202693

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال137.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-08-01الحسكة09030017645عمشةلطفيه خضر الجرو266303202694

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1679.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-09-01الحسكة08050046897سعدهايمان غربي خليف266403202695

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01الحسكة08080032813صبحهمنى حسن عيسى266503202696

الصحي

551مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.8320140مخابر

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1785.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-31الحسكة08010244936فوزيهنور محمد الخليف266603202697

والبيئة

736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19الحسكة08090155296خولهريم ابراهيم المحمد266703202698

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1633.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01الحسكة08090158194خولهغيداء ابراهيم المحمد266803202699

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-18دير الزور08010043654بشرىعبير محمدفاتح الحميدي266903202700

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة الماليةالال1865.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-17الحسكة08030031662بلقيسنور فرحان العيسى267003202701

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-12دير الزور09010140749فلهاسراء رشيد العبدهللا267103202702

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1910.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20الحسكة08090151524ضحيه العيسىاحمد حمد الجمو267203202703

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1566.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08120032618راضيهرهف عبد هللا موسى267303202704

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة الماليةالال1557.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-17الحسكة08030031664بلقيسعال فرحان العيسى267403202705

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1758.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08090137693زرقهزبيده احمد الحبيب267503202706

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1300.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08140070424فاطمة االحمدحنان محمد المحمد267603202707

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2086.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-25الحسكة08150013433فلحةرقية عبدالعزيز مهوس267703202708

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2422.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-10الحسكة08120059285مهيهبثينه محمد االحمد267803202709

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2226.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-04الحسكة08120066374فاطمهسهام عبد الزمق267903202710

وزارة االدارة المحلية الال2162.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07الحسكة08160086538ضحيهنبعه سعيد ابراهيم268003202711

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02إدلب08110061148زكيه الحسينخوله ابراهيم الحسين268103202712

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1385.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02الحسكة08150032328نزهامل طه المحمد268203202713

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2197.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08090158390ناديةهيا صالح السليمان268303202714

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3152.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-04الحسكة08130154619نجاه عليمجيبه اكرم اسماعيل268403202715

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-06الحسكة08090143804فاطمهبشرى محمد الحسين268503202716

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1949.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10الحسكة08010066850نوفهجوري علي االحمد268603202717

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1510.0020210علميثانوية عامةثانوية1998-07-05الحسكة08110066971فاطمهوصال حسين المحمد268703202718

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01دير الزور09080011130وضحهمنال تركي الحسين الشريده268803202719

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1954.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-03الحسكة08090153230صبحهاماني محمد المحمود268903202720

وزارة االدارة المحلية الال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-05الحسكة08040049411فرجةكفاء صالح الغريب269003202721

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2083.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-21الحسكة08020060542نهلهقمر خضر الناصر269103202722

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1760.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-26الحسكة08090153236صبحهمعاني محمد المحمود269203202723

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2395.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-20الحسكة08010038844فطومهسمر علي الخلف269303202724

وزارة االدارة المحلية 582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال107.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-02الحسكة08120005303فاطمهسهام مجدل الظاهر269403202725

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-20الحسكة08040047818زكيةنور محمود الصالح269503202726

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05الحسكة08080001651شيخهاحمد بركات ابراهيم العزاوي269603202727

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2293.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-15الحسكة08030011202حمدهربا عبدهللا الصويلح269703202728

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1876.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010064440خديجةمحمد عبدالباسط طاووز269803202729

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

359كاتب ضبطوزارة العدل12

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-18الحسكة08030032010حمدهايه عبدهللا الصويلح269903202730

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1577.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08030005384مريمنوره احمد زكريا270003202731

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1410.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08040074775وضحهاماني صالح المسلط270103202732

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2152.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25الحسكة08130047793غزالهعزيمه خليل سعدون270203202733

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1316.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03الحسكة08120082051شاهةوالء ثائر حمو270303202734

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-25دير الزور09070087695هناءهبة هللا هالل الصالح270403202735

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2459.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02الحسكة08010082165صباحأماني ابراهيم العوده270503202736

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الرقة01101031018انتصارهبه عبد العيسى270603202737

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15الحسكة08010045840زينهمحمد عبدالرحمن سليمان270703202738

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1504.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02الحسكة08010092382ملكهراما عبدالقادر الحمديش270803202739

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال1908.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010092413ملكهرهف عبدالقادر الحمديش270903202740

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2461.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-21الحسكة08010063483خاتوننسرين مصطفى الحمديش271003202741

506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2380.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة08040044704فضةهدى خلف العنزي271103202742

وزارة االدارة المحلية الال1884.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-12دير الزور09030109824ابتسامشهد ناصر الدين اللجي271203202743

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2291.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10دير الزور09030006489ابتسامسجى ناصر الدين اللجي271303202744

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1388.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03دير الزور09030006499ابتسامفاطمة ناصر الدين اللجي271403202745

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2078.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04011023458براءاية ابراهيم الخلف271503202746

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1347.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09120047088سميرهمرام عبد الرحمن حنيش271603202747

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1724.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08100175621فوزههديل محمد العابد271703202748

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-05الحسكة08040010973عرنهخوله حماد غربي271803202749

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30الحسكة08020062108صبحهنجال فرحان العفين271903202750

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1676.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01الحسكة08090159103فاطمه عليانغدير حسين العليان272003202751
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-11-16الحسكة08040001831نجمهنور عبد المجيد العبودي272103202752

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال72.1720090نقل ومواصالت

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1452.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-14دير الزور09010016565رولىآيه محمد المحمود272203202753

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال234.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08120086435عائشةبدور صالح علو272303202754

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1584.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-11الحسكة08010075802وطفهآالء جمعه عباس272403202755

وزارة االدارة المحلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010066638سهامعاتكه محمد العلي اللجي272503202756

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08120057649وضحههناء مرعي الحاج272603202757

وزارة االقتصاد والتجارة النعم2264.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010027146خولهالعلينسرين حسن االبراهيم272703202758

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

361كاتب ضبطوزارة العدل12

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1797.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-19الحسكة08090161241انتصارمروه بشير العلي272803202759

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01الرقة11010078859نورهلينا مرشد الصطوف272903202760

وزارة االدارة المحلية الال2086.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07الحسكة08010158644خيريه الرجادياله محمد الرجا273003202761

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2386.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01الحسكة08040027073حبشهعبدالكريم احمد خلف273103202762

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-15دير الزور09010091071ريمسرى عمر جميده273203202763

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09090028751قطنه الرجابباسمه سليمان الرجاب273303202764

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-02الحسكة08110071620خلفهسميه شواخ االحمد273403202765

وزارة االدارة المحلية الال1484.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010115341محفوظهرقيه محمد العلي273503202766

والبيئة

وزارة التجارة 361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1586.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01الحسكة08160036714خنسه العليياسمين ظاهر العلي الحمد273603202767

وزارة التجارة الداخلية الال2120.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-21الحسكة08100080553فوزهجوهرة شواخ الحفيان273703202768

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-14القنيطرة14020038161فطيموفاء خلف رحيمة273803202769

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الرقة11070005413صالحه الخلفبشرى علي المحمد273903202770

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالنعم206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18الحسكة08020065643حفصهبثينه بشير المحمد274003202771

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1471.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08020066110خديجهنور عمر المحمد274103202772

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1934.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15الحسكة08040005103وضحه الحريثطيبه صالح المسلط274203202773

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال2212.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04الحسكة08100131666غادةتيما مجدل عبدالكريم274303202774

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-18دير الزور09070008631عصريهايمان مفرج علي274403202775

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1307.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-15الرقة11070005078مريم الحاج احمداميره محمد االحمد274503202776

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1979.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08100141476شكريههمرين عامر خليل274603202777

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1977.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01دير الزور09030009378جمولهصفاء محيسن الحمود274703202778

755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2436.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08140043357زهرههازار حسين الطلب274803202779

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2306.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01دير الزور09030009449جمولهندى محيسن الحمود274903202780

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02الحسكة08150041441مريماالء صبحي الجلود275003202781

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-31الحسكة08110023531جوزهعبير محمود الحسين275103202782

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالنعم1906.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-11-01الحسكة08020065715حفصهنور بشير المحمد275203202783

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1312.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20الحسكة08110077525خديجهآالء محمود العرب275303202784

وزارة االقتصاد والتجارة الال2533.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01دير الزور09030061311عمشهابتسام خضر الجرو275403202785

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2526.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-30الحسكة08010075695مريمناديا مضحي عابد275503202786

والبيئة

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01الحسكة08010057209فاطمهياسمين طه العلو275603202787

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08الحسكة08050042219عنودبتول خضر عبدهللا275703202788

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2204.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08020071159تمامياسمين احمد الثامر275803202789

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الرقة11060027832شمسةجمانة محمد النبهان275903202790

وزارة االدارة المحلية الال2158.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-19الحسكة08040008290بشرهلبنى عبداللطيف العلي المعروف276003202791

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20الحسكة08110063548تركيهسميره سعيد الحسين276103202792

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-30الحسكة08090098637يازيثريا سعيد العفر276203202793

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05220021162فاطمهنور خالد السويد276303202794

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2224.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-15الحسكة08090146285وضحةاحمد تركي الحسين276403202795

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1721.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-12الحسكة08030061026نوفهبلقيس احمد علي276503202797

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2181.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-21الحسكة08110023546امينهسلمه صبري الحسين276603202798

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1553.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-26الحسكة08090233116زهره العمريصابرين احمد حسن276703202799

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-01الحسكة08010072725صالحهايمان حميدي الحسين276803202800

والتجارة الخارجية

161كاتب

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01الحسكة08010163424فضةمنيرة ممدوح خالد276903202801

755كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1948.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-30الحسكة08090161583أسياأسماء حسن العبدالرحمن277003202802

585كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2384.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08120095288وحيده الثالجشيخه مهدي الثالج277103202803

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2093.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25الحسكة08140027882عدولهفريده فواز العلي277203202804

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1670.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04الحسكة08170003273نصرةايات عبدالمنعم اللواش277303202805

506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-20الحسكة08010163421فضةمنار ممدوح خالد277403202806

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2315.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-14الحسكة08010163517نائلهبسمه عبهور الفنوش277503202807

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حلب02390182261زهيهأمل فيصل الصالح277603202808

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال1949.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-01الحسكة08010172947مهىمروه خالد فرحان277703202809

وزارة االدارة المحلية الال2182.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-02الحسكة08040007337حمدهفوزه جرو الحسن277803202810

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1995-09-01الحسكة08010159507سميرةهند لطفي االحمد277903202811

التجاري

740مراقب مساعدوزارة المالية140كاتب ماليوزارة النقلالال63.1420170تجاري مصرفي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-28الحسكة08090160293رخيصه حسنسهام جمعه شاحوث278003202812

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-11-30الحسكة08110077517خديجهرحمه محمود العرب278103202813

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2522.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-15الحسكة08010124532جميلهابتسام محمد الساير278203202814

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2318.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21الحسكة08110077561خديجهريم محمود العرب278303202815

وزارة االدارة المحلية الال1849.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08100092381زكيه عثمانرهف سعود الطعان278403202816

والبيئة

وزارة التجارة 745كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1976-09-30الحسكة08090150985جميلهمحمد سليمان كيرط278503202817

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال65.3820003

المركزي

50كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1668.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-03الحسكة08170003263فطيمهيام عبدالكافي اللواش278603202818

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-17الحسكة08090149173رياغفران محمد سلومي278703202819

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2480.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-10الحسكة08010124610جميلههيام محمد الساير278803202820

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1638.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور00032765218البتولامل عامر العبدهللا278903202821

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

568كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15الحسكة08090145155شاههخرمه هلوش العباس279003202822

المعهد التقاني معهد1997-01-15دير الزور09120081981سميةرهف عبدالناصر الحميدان279103202823

الصحي

547مساعد فني أولوزارة الصحة549مساعد فني أولوزارة الصحة570مساعد فني أولوزارة الصحةالال91.1420200صيدلة

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-13الحسكة08010009013سعادزاللة عبد القادر السليمان279203202824

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2010.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17دير الزور09010151966جميلهقمر عبد اللطيف الفياض279303202825

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1462.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03الحسكة08090150934زهره العمريماجده احمد حسن279403202826

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال194.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010156290صبحهاحمد حسن الصالح279503202827

وزارة االدارة المحلية الال3151.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-20الحسكة08030063937سعدهخديجة رجب المحمد279603202828

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1001عامل مخططات

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

وزارة االقتصاد والتجارة الال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-08دير الزور09120017598فطيماسماء اسعد الصالح279703202829

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15الحسكة08040032383وديعهايمان يوسف العبدهللا279803202830

وزارة االدارة 1086مفتش حقائب اناثوزارة النقل1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3114.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-05الحسكة08010148202رقيهبيان عطيه الحماده279903202831

المحلية والبيئة

1000عامل حاسوب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1501.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-14الحسكة08170079531نجاحهبه سليمان الصالل280003202832

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1570.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-24الحسكة08040000113رفعهبتول محمد البدران280103202833

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1291.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04الحسكة08150032121امل الذيابدعاء خلف الذياب280203202834

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08170000653صارةحنين عبدالباقي الحسين280303202835

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-11دير الزور09010152051ابتساممرح قاسم الهجو280403202836

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1784.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08160120951شاهاقندهار رعد الحسين280503202837

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-10الحسكة08110078981زينه عليشيراز محمود الجاسم280603202838

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1353.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01دير الزور09010293812عبيرايه محمد الصياح280703202839

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090161559اسيافاطمة حسن عبدالرحمن280803202840

وزارة االدارة المحلية الال1227.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05الحسكة08010133552لوديا ارشيناكملكه لطيف ملكي280903202841

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1273.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08090129429شمسهفاطمه محمد علي281003202842

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2477.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-10الحسكة08170124455القاهرهايمان عبدالعزيز امين281103202843

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1618.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-19الحسكة08010132690كفاءذكريات عبدالرحمن الزايد281203202844

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-11الحسكة08140006416حمديبلسم محمد الحسين281303202845

وزارة االدارة المحلية الال1562.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010249082عيدهآالء طه العلي281403202846

والبيئة

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1412.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010123499سهيرروان معاذ الحمود281503202847

والبيئة

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2578.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19الحسكة08090153440مريم جمعهابتسام محمد جمعه281603202848

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08090129424شمسهختام محمد علي281703202849

وزارة التجارة الداخلية الال2367.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-01الحسكة08010069439دومانغم حسن الحفيان281803202850

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية477مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال786.0019963ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-10-10الحسكة08170071423نديامعروف مصطفى صالح281903202851

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

المعهد التقاني معهد1996-01-01الحسكة08010030170مرقبسوسن محمد خلف282003202852

التجاري

140كاتب ماليوزارة النقلالال66.9520160تجاري مصرفي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-20الحسكة08030007088وضحهفطيم عواد العبد282103202853

وزارة االدارة المحلية الال2041.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08الحسكة08020067625فضةسميه طه العكله282203202854

والبيئة

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل12أمين مستودع التجهيزات

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2040.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-23الحسكة08010062543ناعسه صالحعبير خلف سائر282303202855

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-25الحسكة08090175539نجمهامل خلف الحمد282403202856

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09120058420مطيرهوداد محمداديب العليوي282503202857

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09070034254فوازهايه احمد الحسين282603202858

والتجارة الخارجية

161كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1695.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-17الحسكة08090103464جوزه الخلفرهف عدنان خلف282703202859

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-24الحسكة08010063687فاطمهيازي علي الحنش282803202860

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1600.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08090194048امونهفاطمه عدنان المطر282903202861

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-17الحسكة08100107210نورهبشرى ابراهيم عبدهللا283003202862

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-23الحسكة08020099388سمارهميساء صالح الحماده283103202863

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010118884منىمريم فارس العلي283203202864

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-05-14الحسكة08110067128اميره البكارهفوزه حمود المحمد283303202865

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2032.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-09الحسكة08090129194امونهنهايه عدنان المطر283403202866

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1616.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09050107043ابتسامبتول حسن المحمد283503202867

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2116.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010115334نعيمهسجى عبدالرحمن صالح283603202868

737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1513.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-07-20الحسكة08120057532شمسةفيحاء فواز الجميل283703202869

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1431.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01الحسكة08010180279زهره العليبتول فهد الحسن283803202870

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2138.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-25الحسكة08010115291فاطمهنعيمه رمضان الخلف283903202871

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08020050027خنسةزينب عبداللطيف شمدين284003202872

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1747.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08090129191امونهفدوى عدنان المطر284103202873

وزارة االدارة المحلية الال2386.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-30الحسكة08170017150صارهمتمنى عبدالغني المحمد284203202874

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال240.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08160085564فاطمهاميرة عبد محمد العبيد284303202875

757كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1587.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-08الحسكة08010060211حسينهصفاء بشير اليوسف284403202876

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-25الحسكة08100064063عدلهخديجه حواس عيسى284503202877

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2425.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-10الحسكة08170017014صارهفردوس عبدالغني المحمد284603202878

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1190.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة00033379699وطفةسلوى بسام الحسين284703202879
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وزارة االدارة المحلية الال1988.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01الحسكة08010070857عائشةسحر داود الحمد284803202880

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01دير الزور09010008924كفاءنور محمد االبراهيم الماالتي284903202881

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-27دير الزور09120010746شمسهوعد عواد العبدهللا285003202882

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد والتجارة الال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08100089512سميرةمحمود ابراهيم سليمان285103202883

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 161كاتب

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2353.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09120058347فلايرشذى محمود العليوي285203202884

المعهد التقاني معهد1995-01-10دير الزور09030091670ضحيةكوثر خضر الصالح285303202885

الصحي

556مساعد فني أولوزارة الصحة555مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.3820180صحة عامة

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1601.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08120101911شيخهسهير محمود حمزه285403202886

757كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1985.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08090129427شمسهسالم محمد علي285503202887

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال1873.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08010126269نوفهرامه علي االحمد285603202888

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2475.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-10الحسكة08010095243فرحههناء عبدهللا عبدهللا285703202889

583كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال2217.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-07الحسكة08090156447عيدهبعثيه سليمان السلمو285803202890

359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09010183799هديهنور ابراهيم البعاج285903202891

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2624.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010075867فرحهصفاء عبدهللا عبدهللا286003202892

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال186.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-10الحسكة08120063730فاطمةاحمد عايد خضير286103202893

وزارة التجارة الداخلية الال1558.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01دير الزور09010111300بحريهآيات دحام الهزاع286203202894

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 483مراقب رئيسي

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-14الحسكة08030007087وضحهسعده عواد العبد286303202895

المعهد التقاني معهد1986-05-10الحسكة08140044960نجاحمعاذ احمد النزال286403202896

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.2620080محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08050017452غزالهحنان خالد المفضي286503202897

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني معهد1998-01-31حلب02190115707الماسمحاسن تحسين الكيالي286603202898

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال74.4820210إنتاج حيواني

الزراعي

396مراقب زراعي

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-13الحسكة08010063225فصلهاماني حمزه البومهنى286703202899

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-10الحسكة08100019572عائشةخلود خضر االحمد286803202900

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2407.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-08الحسكة08010176453عنودصفوك نواف العبيد286903202901

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2532.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08160047974ريمهرهام عبد الكريم الحسين287003202902

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1351.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08120057213حمديهفاطمه حسين العموش287103202903

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2509.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-15الحسكة08010150185رابعةخولة ياسين عيد287203202904

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-30الحسكة08100019653عائشةهيفاء خضر االحمد287303202905

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-17دير الزور09010280718خميسهرقيه محمود الصالح287403202906

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31الحسكة08080017942قبجهياسمين اسعد الشحاذه287503202907

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال2282.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01الحسكة09030022536زينبمروة جمال اللجي287603202908

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 483مراقب رئيسي

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3073.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-10الحسكة08110043541غزالهدعاء محمد خليف287703202909

وزارة الشؤون االجتماعية الال1912.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08020059172فاطمهشهد عبد القادر الصويلح287803202910

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية الال2051.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01الحسكة09030022560زينبأميرة جمال اللجي287903202911

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 483مراقب رئيسي

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال4127.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-25الحسكة08080008363جوريةاباء مفرح العلي288003202912

الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28الحسكة08020045318امينهرحاب عبد العزيز المحمد288103202913

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20الحسكة08030039114مريممرفت حسين الحميد288203202914

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2080.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010120724شيخةريم عبد السالم الدللي288303202915

وزارة االقتصاد والتجارة الال1395.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010044424اميرةبشرى سليمان االسود288403202916

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2209.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08160078559عدلهسناء حسن حامد288503202917

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2513.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20الحسكة08170060583فاطمهنالين نواف اوسو288603202918

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

737كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1581.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-11الحسكة08120056366عيدةسهى شواخ العذلوك288703202919

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010124684ليلوههدله عبود محمد288803202920

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-25الحسكة08120073493عجميهطالب نواف الحسين288903202921

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1374.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-10الحسكة08140039076نجاحبثينه احمد النزال289003202922

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1863.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010033118عزيزةامنة عدنان البعاج289103202923

والبيئة

757كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2412.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01الحسكة08100099755عدلةرويده عزيز حسن289203202924

وزارة االقتصاد والتجارة الال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01دير الزور09010185449ايمانرغد حسن العبدهللا289303202925

الخارجية

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني للعلوم معهد1992-12-01دير الزور09080071899رسميهفاطمه محسن العبد المحمد289403202926

المالية والمصرفية

743منشئوزارة المالية759منشئوزارة المالية578مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال61.1420160محاسبة

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2398.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-05الحسكة08090169244حليمةسلوى عمر السالمة289503202927

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال242.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-28الحسكة08170092519خنسهسميرة عبد المجيد الموسو289603202928

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-20الحسكة08090128656مريمغزاله ابراهيم ابراهيم289703202929

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-22طرطوس10340002333حليمهميادة يونس حمود289803202930

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2389.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10الحسكة08090071874طرفةعمشة بدران ابراهيم289903202931

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2135.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010135197شاهةسعده خلف الهالل290003202932

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08110004966امينهونسه احمد الغرمول290103202933

وزارة االقتصاد والتجارة الال147.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-25الحسكة08020024081خطرحنان مصطفى العلي290203202934

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1803.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01الحسكة08010125095مريمايه محشوش عليوي290303202935

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1911.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120096876ليلىآيه ثامر البرهو290403202936

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدلالال2201.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120035300زهرهمحمد احمد العبدو290503202937

والتجارة الخارجية

357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-05الحسكة08100028993سميرهبدريه بدر الدين محمد290603202938

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1768.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010139814زهرهحنان علي المشرف290703202939

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال157.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-03الحسكة08020096225فاطمةزينب عزو الفياض290803202940

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20الحسكة08010165441عنودرشا يوسف ابراهيم290903202941

وزارة االقتصاد والتجارة الال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الحسكة08020055862فاطمةسمر عزو الفياض291003202942

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-29الحسكة08010173442عنودخوله يوسف ابراهيم291103202943
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وزارة االدارة المحلية الال2585.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-27الحسكة08040000538هاللةزكية حلو حمزة291203202944

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1431.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08010010047ازدهارياسمين محمد الطويل291303202945

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1714.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-07الحسكة08110081300فاطمهيام عيسى احمد291403202946

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2459.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-20الحسكة08010101370خواده الجاسمسناء جمعه االحمد291503202947

582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10الحسكة08120072673رفعهسناء احمد العباوي291603202948

وزارة االدارة المحلية الال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20الحسكة08080030074مريمغصون فياض العزاوي291703202949

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال323.0020110الكترونثانوية صناعةثانوية1991-07-01الحسكة08010104739شمسه المسعودابتسام علي الساير291803202950

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25الحسكة08110081302فاطمبشرى عيسى احمد291903202951

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1257.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-28الحسكة08030037886سهامعالء فواز الخليف292003202952

والبيئة

وزارة التجارة 11أمين مستودع اللوازم

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10الحسكة08010147070وضحههناء حميد البالل292103202953

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2485.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01دير الزور09010033240ابتسام اليساويهبه عبدالمطلب اليساوي292203202954

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1999-01-10الحسكة08150016109نزهةالعنود محمد المحمد292303202955

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال64.9420200

وزارة االدارة المحلية الال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120087782فاطمهحسن احمد الحسين292403202956

والبيئة

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة األشغال العامة نعمال4500.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-08دير الزور09010161469ميادةرند عامر الطه292503202957

واإلسكان

1046مدرب  طاقة شمسية

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1520.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-22الحسكة08010125191نورههيام ابراهيم الحماده292603202958

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1985.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-20الحسكة08110140591عائشهابتسام فواز الهلو292703202959

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2313.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-11الحسكة08090166715نورةرؤى صالح الدين عاكوب292803202960

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-05الحسكة08120057316فاطمةعمشة ساير العموش292903202961

المعهد التقاني معهد1994-01-25دير الزور09120045421نجاح العمرمها احمد الحسن293003202962

التجاري

140كاتب ماليوزارة النقلالال67.6420160تجاري مصرفي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة754كاتب اولوزارة الماليةالال132.0019970علميثانوية عامةثانوية1980-01-16الحسكة08090064925حميدهخديجه محمدصالح ابراهيم293103202963

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-28الحسكة08120129652زهرةسندس عبدالمناف العباس293203202964

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1503.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-02حماه05020116774عائشه المحمدغنوة امير حساوي293303202965

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1586.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08120097885شكريةاليمامة احمد المحمد293403202966

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-22الحسكة08090137295مريمعزت خدعان الشويخ293503202967

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2151.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010113466ساره المحمدعالء احمد العكله293603202968

588مساعد فني ميكانيكوزارة الصحة1201عامل مهنيوزارة الكهرباءالال312.0019973ميكانيكثانوية صناعةثانوية1977-02-01الحسكة08130016857نجديةعبد القادر ابراهيم االحمد293703202969

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-14الحسكة08160016692اسيةوشاح محمد معمو293803202970

755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-07-13حماه05170013768صباحرولى علي حالحيل293903202971

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-03الحسكة08040030440رندهعاتكه احمد فياض العفر294003202972

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20الحسكة08090080285وطفهروعه خالد سليمان294103202973

المعهد التقاني معهد1985-01-27الحسكة08030019373شمسهزهره جاسم المحمد294203202974

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال74.6220070

المركزي

50كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2154.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-24الحسكة08010018640ايمانايه خليل اقطيني294303202975

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

المعهد التقاني معهد1994-08-01الحسكة08040026623خلفهفاطمه مطر جبور294403202976

الصحي

550مساعد فني أولوزارة الصحة549مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.9020150صيدلة

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1472.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010028614ايماناسراء خليل اقطيني294503202977

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1984.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-24الحسكة08090105435رفعه المحمدأمل سالم شاهين294603202978

وزارة التجارة 582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-16الحسكة08090140467تركيهغاليه مصلح االحمد294703202979

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2486.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-24الحسكة08010007085ايماناالء خليل اقطيني294803202980

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1886.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-18الحسكة08120012282سعدهلينا محمد عباس294903202981

المعهد التقاني معهد1986-09-20الحسكة08120024842خديجةعبيرة حليبي المحمد295003202982

للمحاسبة والتمويل

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.0320090األسواق المالية

والعمل

وزارة الشؤون 77منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 78منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

70منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010161632نورةمروة عكلة العبيد295103202983

والتجارة الخارجية

161كاتب

المعهد التقاني للعلوم معهد1992-01-02دير الزور09060009673نجاحخاتون عبد الرحيم عبدالغني الجلبي295203202984

المالية والمصرفية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة558مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.1120130محاسبة

تقاني

مساعد خريج معهد وزارة الصحة559

تقاني

560

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2054.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-26دير الزور09010122354صالحهصدام عيفان العبيد295303202985

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال4584.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-07-10الحسكة08010069288فاتنروئى احمد الرمضان295403202986

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

158كاتب

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010119862ملكهناديا محمد العلي295503202987

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1371.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010062764نجوىشهد غسان الحسن295603202988

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1941.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-10الحسكة08010062783نجوىجمانه غسان الحسن295703202989

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01دير الزور09120048627ليلىسجا خطاب البصري295803202990

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2083.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08020027622عائشةآسيا علي العلي295903202991

المعهد التقاني معهد1996-01-03الحسكة08170068617مريمنورشان محمود شريف296003202992

التجاري

740مراقب مساعدوزارة المالية140كاتب ماليوزارة النقلالال68.1520170تجاري مصرفي

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2336.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010073945خاتونشيماء محمود الدعيج296103202993

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة 745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال132.0020089علميثانوية عامةثانوية1987-03-25الحسكة08060001905رقيهفاروق يوسف الصالح296203202994

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال2676.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01الحسكة08160038091تركيهغزاله اسماعيل بللو296303202995

المعهد التقاني معهد1997-01-01الحسكة08120080116فاطمهاماني يوسف حسو296403202996

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال74.3320200محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية الال1589.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-10الحسكة08170124006نجاحهبه عبدالرزاق قيران296503202997

وحماية المستهلك

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال2653.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-15الحسكة08020041011نورهختام محمد مزعل296603202998

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

صيانة الحواسيب ثانوية صناعةثانوية1994-02-01الحسكة08120058758عيدةرواء احمد الموسى296703202999

والتجهيزات 

الحاسوبية

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال364.0020120

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1540.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10الحسكة08020068086سمارهمها صالح الحماده296803203000

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2128.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01الحسكة08010108305عائشةزهره محمد الجيسي296903203001

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1523.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010249871مريمريم حسن الحسن297003203002

وزارة التجارة الداخلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال2408.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-27الحسكة08010074404صباحسناء عبدهللا الشيخ علي297103203003

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1580.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-15الحسكة08140037197غزالههند تركي العلي297203203004

والبيئة

754كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2071.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-12الحسكة08040033420جيهانآالء عبدالرزاق العلي297303203005

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-22الحسكة09120134583ساميهامل خلف الحميد297403203006

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1876.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08090171460زهرهعبدالرزاق غالب يوسف297503203007

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05الحسكة08090137280فهيمهفاطمه جدعان الشويخ297603203008

المعهد التقاني معهد1992-02-10الحسكة08080035047فاطمهفاديه محمد الداهود297703203009

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.6420180محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1835.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08140029308جميلهماجده صباح العطاش297803203010

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1589.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08090137300فهيمهبشرى جدعان الشويخ297903203011

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15الحسكة08090186688نورهروضه خالد المحمد298003203012

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1852.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-06الحسكة08140030890صبريهابتسام زعال الشعله298103203013

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال2316.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05الحسكة09060020131جميلةفاتن فرج الزويران298203203014

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08120017139نعيمهدالل احمد السلمو298303203015

وزارة التجارة الداخلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-17الحسكة08170049002عدلهعنود حسن علي298403203016

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1697.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01الحسكة08090149218فاطمهنجوى سلومي سلومي298503203017

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3013.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01الحسكة08110133124هنداسماء هالل العباس298603203018

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1639.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08140042381سعادههاجر اسماعيل المياح298703203019

وزارة الشؤون 747كاتب اولوزارة الماليةالال2380.0020130علميثانوية عامةثانوية1989-07-08دير الزور09120046267سعادهناء محمدسعيد الخلف298803203020

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1850.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06الحسكة08090245264فاطمهرهف سلومي سلومي298903203021

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1975-10-10الحسكة08010096565فاطمهمها طه ايوب299003203022

وزارة التجارة 362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-01الحسكة08090065980صباحناديه بهجت محمد299103203023

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال66.5020013ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-08-10الحسكة08120019996نزههسطام عزو الحديد299203203024

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال1335.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-10الحسكة08120028695نورهمنى محمد المحمد299303203025

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-07دير الزور09030089509رفعهمنال حطاب المحمد299403203026

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2305.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10الحسكة08160028442مريمسناء عزو الخيرو299503203027

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1566.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-10الحسكة08090135937فطيمزينب عزالدين االمين299603203028

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2086.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12الحسكة08090166911وطفهسندس عبدهللا الفاضل299703203029

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2400.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-25الحسكة08160005655سارهامل عادل مردود299803203030

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية الال2231.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02الحسكة08090115772عطرهمنى عبود دودو299903203031

وحماية المستهلك

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1769.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08090135933فطيمشهد عزالدين االمين300003203032

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1731.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15الحسكة08080024443زرقهديمه طارق حسن300103203033

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20الحسكة08110111773يسرىبتول ابراهيم سليمان300203203034

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1214.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-18الحسكة08010061187فطيمناصر احمد العبدالشيخ300303203035

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 161كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال3498.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120144904حدهايمان حمود الحسن300403203036

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-09الحسكة08090128665عمشهعبير علي الوصمان300503203037

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-06الحسكة08080036909خديجهاحمد صالح السوادي300603203038

المعهد التقاني للعلوم معهد1988-10-02الحسكة08120003209رفعهشيخموس يوسف الرمو300703203039

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 743منشئوزارة المالية759منشئوزارة الماليةالال67.74201010أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

395مراقب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1629.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08120129889سارهعليا احمد الحمودي300803203040

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08090098343فاطمهعيده موسى العلي300903203041

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1518.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08120034638فاطمهنور عباس الحنش301003203042

المعهد التقاني معهد1985-01-10الحسكة08050028489سوريةفادية نجاح حميدي301103203043

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائية682مدرب انقاذوزارة الدفاعالال76.0020080إنشاءات عامة

585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-04الحسكة08120034642فاطمههال عباس الحنش301203203044

362كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-12الحسكة08090174880جوزهمحمد ابراهيم السعدو301303203045

وزارة االقتصاد والتجارة الال1488.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27الحسكة08100119198عائشةروان علي حسين301403203046

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 161كاتب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2344.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-10الحسكة08010091771سعادهبه احمد شنيت301503203047

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-20الحسكة08120026786غاليهوفاء محمود الشرجي301603203048

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010004580والءملحم كرم الزوبع301703203049

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01الحسكة08140042546عفرهحجيه علي الوحش301803203050

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال2052.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120148479فاطمهنور محمود الحسن301903203051

وزارة االدارة المحلية الال2425.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01الحسكة08010142052ترفهرقيه جاسم الحسو302003203052

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال2431.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01الحسكة08010023088نايفهاميرة فائز الخلف302103203053

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1467.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010178658علياايمان محمد خلف302203203054

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2502.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-30دير الزور09080164422ندىروان رافع الجدي302303203055

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-27الحسكة02130072863جركزفاطمه احمد االحمد302403203056

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08100060453شاهههنكفين سينو سينان302503203057

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03الحسكة08110060398يازيسالم عبود العباس302603203058

وزارة االقتصاد والتجارة الال2257.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02الحسكة08160073631مرهوجههند معمو الحسين302703203059

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال240.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08090054067ودادنور حسن الجاسم302803203060

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة760كاتب اولوزارة الماليةالال1455.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05الحسكة08110140129سوعادبتول رمضان النهير302903203061

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15دير الزور09030110423هيامايات جالل المحيمد303003203062

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-31الحسكة08120091173نجاح السعدونفاطمه فواز السعدون303103203063
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المعهد التقاني معهد2001-01-05الحسكة08110140130سوعادزينب رمضان النهير303203203064

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال64.3320200نقل ومواصالت

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-23الحسكة08120024814عايشهايمان عبد الرزاق السعدون303303203065

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01الحسكة08150027201نجاحروعه غازي السليمان303403203067

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20الحسكة08020045294عدلهسميه نواف المجول303503203068

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090176132مريمزينب عبدالفتاح العليوي303603203069

وزارة االقتصاد والتجارة الال2513.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10الحسكة08160012177امينهرياض دراعي الحسين303703203070

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10الحسكة08010013219مرهجوسيم علي السلمان303803203071

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0019943علميثانوية عامةثانوية1974-02-10الحسكة08110068878خنسهزهر الدين ابراهيم عمر303903203072

وزارة االدارة المحلية الال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-09دير الزور09080026722سوريهوفاء مهيدي الراوي304003203073

والبيئة

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-20الحسكة08010177319فاطمهصبحه احمد العبيد304103203074

وزارة التجارة الداخلية الال2319.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10الحسكة08090137609تركيهسمر خليل المطلق304203203075

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1870.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-07الحسكة08090137604تركيهسهى خليل المطلق304303203076

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010148506بديعهالهام ابراهيم الكنف304403203077

الخارجية

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة التجارة الداخلية الال2440.0020130علميثانوية عامةثانوية1997-03-24الحسكة08090142412تركيهبتول خليل مطلق304503203078

وحماية المستهلك

738كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية482مراقب رئيسي

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2398.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03الحسكة08160048570فطيمحليمه عباس حسو304603203079

المحلية والبيئة

14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01الحسكة08120091102جليلهنور حواس السعدون304703203080

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1183.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-30الحسكة08110125376رفعهبتول صخر الحميد304803203081

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-29دير الزور09030032425عايشهفاطمه راغب عطاهللا304903203082

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2259.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20الحسكة08140049433خنفهسناء محمد احمد305003203083

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10الحسكة08040050600خميسهرهام احمد المزعل305103203084

وزارة االقتصاد والتجارة الال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01الحسكة08020049304نورةسها سلمان الناصر305203203085

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال3116.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-07-13الحسكة08090242381خولهاقبال ابراهيم المحمد305303203086

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1963.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-14الحسكة08010074870نورههدى سليمان العلي305403203087

وزارة االدارة 750كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال2417.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08090169454شمسهنجاح صالح العرو305503203088

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-12الحسكة08110007700زينهدالل مسلم الخليف305603203089

582كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04الحسكة08110059055زهيهعزيزه فواز الجراح305703203090

وزارة االدارة المحلية الال2507.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-13الحسكة08010105115ملكهرمزية علي الحميد305803203091

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02الحسكة08110065385داللدعاء حسين الخليف305903203093

وزارة االقتصاد والتجارة الال2800.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-15دير الزور09070063842هنوفاسماء عبدالرزاق العلي خلف306003203094

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-18الحسكة08140021255دره الفالجمرح محمد الفالج306103203095

المعهد التقاني معهد1995-01-20الحسكة08110061219نورهصيده علي الحسين306203203096

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.6920170أشعة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1438.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010080870امينهبيان عبد الصالح306303203097

وزارة االدارة المحلية الال2162.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09070032195مريمرهف خالد االجرود306403203098

والبيئة

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15الحسكة08160074836سعدهمنى محمد البالل306503203099

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01الحسكة08100013302كوليجميله اكرم مسور306603203100

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2053.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08110129477شيخةريما مخلف الحميد306703203101

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1595.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010035253عايدهربى أنس حنتوش306803203102

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05الحسكة08030054914ليلىامينه صالح الموسى306903203103

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1555.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010031955كندهراما جمال الشبلي307003203104

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1365.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08.10156633عدلهسوسن عكله الدريس307103203105

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08الحسكة08090141430غاليهزكيه شملو االحمد307203203106

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20الحسكة08120094041مريماحمد حسين العبيد307303203107

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-13الحسكة08010015838عبيرايه سلطان السلطان307403203108

وزارة االدارة المحلية الال183.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-11الحسكة08080000871كمرهعماد عالوي الشيخ307503203109

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

361كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10دير الزور09060010659ابسامصفايه حماد الطه307603203110

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10الحسكة08010081053امينهريم عبد الصالح307703203111

وزارة االقتصاد والتجارة الال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08الحسكة09020100381صبحهجنان سليمان الصليبي307803203112

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2464.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15الحسكة08010124457مريممروه خضر العياده307903203113

وزارة التجارة الداخلية 738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1739.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-17الحسكة08010076216سلمىرزان محمد البرخو308003203114

وحماية المستهلك

750كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال2320.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08100076658عدله خليلهناء احمد مطر العيسى308103203115

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2258.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-10الحسكة08110140033شعاعرقيه حماد الحميد308203203116

وزارة االدارة المحلية نعمال2192.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-11الحسكة08010068782نهلهورده محمد الدهش308303203117

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01دير الزور09030007946سعادمنى ياسين الصالح308403203118

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 160مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2289.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-14الحسكة08040042964نوفهجازيه مطر صويلح308503203119

وزارة االقتصاد والتجارة الال2126.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01الحسكة08020017101جوزه ملكوليندا انور زيا308603203121

الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-06الحسكة08010173874حكمتصفاء صبحي المال308703203122

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال249.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-09الحسكة08030005727سعادحال اسود المحيمد308803203123

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1724.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120043009موزهحليمه يوسف الجراح308903203124

وزارة التجارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية755كاتب اولوزارة الماليةالال1655.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-25الحسكة08010071633نوفهامل عوده حماده309003203125

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال247.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-18الحسكة08170015441قطنهميمونه عبدالكريم الكبش309103203126

وحماية المستهلك

481مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال1982.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010134142صبحه المحيمدريمه سلمان الهالل309203203127

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال250.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08100111885سارهمها صالح حمكو309303203128

وحماية المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-20الحسكة08040036343سارهاسمهان محمد ذياب309403203129

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1996-11-01دير الزور09020129899درهايمان حسين المحمد309503203130

التجاري

مساعد خريج معهد وزارة الصحة140كاتب ماليوزارة النقلالال80.1820150محاسبة

تقاني

مساعد خريج معهد وزارة الصحة580

تقاني

579

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15الحسكة08020073882درهزهره علي المحمد309603203131

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1618.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01الحسكة08090173684ليلىعال احمد الحسين309703203132

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال166.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-23الحسكة08100115593يسرىلميس يوسف محمد309803203133

وزارة االدارة المحلية الال1715.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08010247203زهرهبراءه خضر عبدهللا309903203134

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2353.0020140علميثانوية عامةثانوية1974-05-20الحسكة08040031239خرمةقضة احمد الجفال310003203135

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال2232.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-05-16الحسكة08010147248سهاماالء محمد العلي310103203136

والعمل

وزارة التجارة الداخلية 73كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

735كاتب رئيسيوزارة المالية481مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-22دير الزور09010157457كلثومرويده محمد طه المحمد السعيد310203203137

الخارجية

وزارة االدارة 358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08160054459فاطمحليمه شاكر المحيميد310303203138

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدلالال2418.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-20الحسكة08040032306فوزيهزينه احمد نامس310403203139

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة االقتصاد والتجارة الال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-20الحسكة08080035106رفعهابتسام احمد حمود310503203140

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2527.0020120علميثانوية عامةثانوية1986-01-12دير الزور09060012849عطرةاسراء اسعود التبان الهفل310603203141

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-02-11الحسكة08160006654عزيزهضحى احمد العزو310703203142

الصحي

550مساعد فني أولوزارة الصحة549مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.2520150صيدلة

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-24الحسكة08150014147كنوحياة عباس السلوم310803203143

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-09الحسكة08120044018مريمهناء حسين الناصر310903203144

المعهد التقاني معهد1987-01-01دير الزور09030003000خنساءشيرين احمد العوض311003203145

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال73.1120070

المركزي

50كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1402.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08100090097رقيهسعده دارا علي311103203146

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08120141651فاطمهاسماء عبدهللا المحمد311203203147

وزارة االدارة المحلية الال3877.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-09-09الحسكة08010241859هدلةنور محمد العمر311303203148

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08090195113عيدهبيداء مصطفى الخليف311403203149

وزارة االدارة المحلية الال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-10الحسكة08010159446وطنهرهف عطيه الطالع311503203150

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02الحسكة08140019837خطرمروه محمد الوحش311603203151

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الحسكة08040052514مهاءحنان عبدهللا اسماعيل311703203152

وزارة االقتصاد والتجارة الال1963.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01الحسكة08100084189يسرىصفاء خلف االبراهيم311803203153

الخارجية

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة الداخلية 357كاتب ضبطوزارة العدلالال1470.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150118137سمررهام هيثم سعد311903203154

وحماية المستهلك

359كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2052.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة09140014807يسرىمروه حمود الحواس الهفل312003203155

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1885.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08140037200خوله العليبثينه فواز العلي312103203156

المعهد التقاني معهد1997-05-11الحسكة08040028310غاليةرهف عبدالرزاق العطية312203203157

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحة553مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.3120180أشعة

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال4187.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01الحسكة08030024520مريمكريمه عمر العمر312303203158

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08090129667نصرهوعد عايد سالم312403203159

وزارة االدارة المحلية الال1499.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07الحسكة08010249133ناهد الحريريرهف احمد الخلف312503203160

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال238.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01الحسكة08090136834نورهفوزه سليمان كريش312603203161

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01الحسكة08110155175ملكهجمانه عبد الرحيم العباوي312703203162

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2045.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-07الحسكة09010039707ندىفاطمه بدري البعاج312803203163

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-15الحسكة08080030293خوله حلمينغم بدري البعاج312903203164

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2296.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-10الحسكة08160128104امينهرائده ابراهيم الحسين313003203165

وزارة الشؤون االجتماعية الال1690.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-15دير الزور09140003222ارويحةريحان عبدالعزيز الهفل313103203166

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20الحسكة08110126949ملكهآمنه عبد الرحيم العباوي313203203167

737كاتب رئيسيوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2569.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-06-05الحسكة08150043898هديهآمنه عبد الوهاب السليمان313303203168

وزارة االدارة المحلية الال3955.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-08-17الحسكة08100046229ايماننور محمد حسيب الحسين313403203169

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

737كاتب رئيسيوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1755.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة09030020682رجاءزياد احمد مفضي العفوش313503203170

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1649.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-13الحسكة08090122023رظيهمنى محمد الخلف313603203171

وزارة الشؤون 755كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2693.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-06الحسكة08010092087جميلةسحر انور العواد313703203172

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1624.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010017222عفتةرهام ابراهيم الموسى313803203173

المعهد التقاني معهد1989-05-25الحسكة08010040017دعدمحمد زاهر حمود الشبيب313903203174

الصناعي

وزارة األشغال العامة الال62.8420109تبريد وتكييف

واإلسكان

1045مدرب تكييف

وزارة االدارة المحلية الال133.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10الحسكة08020074608رفعه الجدوععلي عبد المحمد314003203175

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-06الحسكة08090191628جليلةسميره صالح الجمعه314103203176

569كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-12الحسكة08010078899سعدةحنان عبدهللا الموسى314203203177

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2566.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010004893ثريا النجمأحالم أحمد الكريش314303203178

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2013.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03الحسكة08080032496كالفه الحسنفاطمه خليفه حماده314403203179

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1682.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08120021854مريممنار علي الحمو314503203180

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2360.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20الحسكة08090119632ذوضحه العبدهللارشا احمد العوض314603203181

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-07الحسكة08100147773مريمعبد السالم محمد العبدهللا314703203182

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال104.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-24الحسكة08090019165جوزهماجده ابراهيم المطلق314803203183

569كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2032.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-08الحسكة08010139471شيخةخلود عثمان الشبوط314903203184

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2170.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-11الحسكة08010116551طيبانوف فرحان اليونس315003203185

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1270.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-05الحسكة08010221333هدى الصالحتهاني سرحان العلي315103203186

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2392.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-23الحسكة08010009183ايمانمنار عيسى الحسين315203203187

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1573.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-15الحسكة08010053331نجاحميس سليمان ابراهيم315303203188

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2395.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-15الحسكة08030006078نوره موسىأميره حسين احمد315403203190

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1898.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15الحسكة08090119636وضحةكفاء احمد العوض315503203191
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-21الحسكة08110004728بيان المحمدساجده محمد العلو315603203192

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة الماليةنعمال2123.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-22الحسكة08090140236ناعسهوسام محمد علي علي315703203193

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال1977.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-07دير الزور09070062193فاطمهاسماء محمود الخلف العبدهللا315803203194

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-14الحسكة08090124149زهره المطلقنسرين احمد البمحمد315903203195

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1340.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-13الحسكة08110078958زينةايه محمود الجاسم316003203196

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2493.0020130علميثانوية عامةثانوية1987-07-02دير الزور09120045748سعادخوله محمد سعيد الخلف316103203197

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2030.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01الحسكة08090102572مريمامل محمود االديهم316203203198

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2173.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10الحسكة08120072795تركيه العبدهللاعبله جمعه الزمك316303203199

وزارة التجارة الداخلية الال388.0020079ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-05-13الحسكة08100034207خديجةموسى فارس عبدهللا316403203200

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1642.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-20الحسكة08110139838القاهره الجريصمها علي المطر316503203201

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1548.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-12-27الحسكة08040059345غزالهنجود عازل الشويط316603203202

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1856.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-20الحسكة08110061841مها كعيدفاطمه سعيد المطر316703203203

583كاتب رئيسيوزارة الصحة738كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2409.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-09الحسكة08010024107جميلةنور حماد الهيجل316803203204

المعهد التقاني معهد1992-08-16الحسكة08030000875عمشهناديا نايف حسن316903203205

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال69.1520140

المركزي

50كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1385.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01الحسكة08090242289صباحسمر حسين الحسين317003203206

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01الحسكة08160103406شكريهامينه محمد الخليل317103203207

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2021.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01دير الزور09010129399عبيرمنى ماجد الشيخ عطيه317203203208

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1296.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01الحسكة08160160076سارهاماني احمد حميدي317303203209

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال2361.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09070062190فاطمهندى محمود الخلف العبدهللا317403203210

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-03الحسكة08050026926عنودكوثر علي السلمان317503203211

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1723.0020200علميثانوية عامةثانوية1998-03-04حلب02360129956زينباميره عدنان حنيفي317603203212

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-03-25دير الزور09030007266ماجدهعمران اسامه المحمد الراوي317703203213

الصحي

571مساعد فني أولوزارة الصحة551مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.6420210مخابر

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2433.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-08الحسكة08050014121سعدةعزيزة محمد الشيخ317803203214

والتجارة الخارجية

161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1227.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08110013665نشميهفرحه زكي المطير317903203215

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03الحسكة08120044239عفرهمها عمار الظاهر318003203216

وزارة االقتصاد والتجارة الال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10الحسكة08100043446فطومةسميه محمود اسماعيل318103203217

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2642.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-27الحسكة08110167218حجيهصافيه عطيه الحمزه318203203218

المعهد التقاني معهد1995-04-15الحسكة08010130440سوريةمنار حسين علي318303203219

الصحي

571مساعد فني أولوزارة الصحة551مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.1920150مخابر

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20الحسكة08110026878نوفهبراءة احمد الحوار318403203220

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2256.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09010150451هيفاءرشا علي الجيالني318503203221

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1713.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-20الحسكة08160103472لينههبه هللا عبدهللا الخليل318603203222

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

358كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2260.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-01الحسكة08020018275زهرهليلى اسماعيل الدخيل318703203223

وزارة االدارة المحلية الال2224.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010009536سهامرؤى علي اللجي318803203224

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10دير الزور09060004488ترفهكوثر خضر الحاج ثامر318903203225

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01الحسكة08160103383شكريهايمان محمد الخليل319003203226

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

359كاتب ضبطوزارة العدل12

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-07دير الزور09060004441ترفهيسرى خضر الحاج ثامر319103203227

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1923.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-26الحسكة08160101730ليناصبا عبدهللا الخليل319203203228

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2575.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08020051981كمالهنوال محمد االحمد319303203229

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-07الحسكة08010100638ريمهنسرين جاسم عبدالرحمن319403203230

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1894.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010245468حمدهبشرى خلف المهشم319503203231

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12دير الزور09010113282بسامهريم ياسين قاسم319603203232

750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال1730.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010191697غريبهمروة محمد الفاضل319703203233

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30دير الزور09030070166فاطمهمنار بدر الحمد319803203234

وزارة االدارة المحلية الال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01الحسكة08100018849مريماحالم احمد عطيه319903203235

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01الحسكة08020044295تجاحشهناز فاضل العيسى320003203236

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1992-01-15الحسكة08050037578لميسوفاء علي الخليف320103203237

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال69.9520120

المركزي

50كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2298.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-19الحسكة08080026598زهراءمرح أكرم السليمان320203203238

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2355.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01الحسكة08040011766شاههسناء خضر الكوكب320303203239

745كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1420.0020200علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08020059898نوريهروعه محسن الحذاف320403203240

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1365.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08030065530مريممنار خضر الخلف320503203241

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2299.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05الحسكة08040054022نجاحبشرى ابراهيم محمد320603203242

745كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1908.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-26إدلب08040014222وضحهمنال فواز الصالح320703203243

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01الحسكة08030034952مريمهند خضر الخلف320803203244

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2124.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-05الحسكة08120104073صباححليمة ظاهر الغزال320903203245

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20الحسكة08090197364نورهبدور عبدهللا السعدو321003203246

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-15الحسكة09070009662سهامشيخة حامد الجاسم321103203247

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2429.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08010131152كمرهملكه احمد صالح321203203248

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1601.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-18الحسكة08010088054حمده الحمراتفاطمه عبدهللا الحسن الحسن321303203249

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30الحسكة08930023908عصريهندى عواد الجرذي321403203250

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1392.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010023110نايفههنادي فائز الخلف321503203251

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2379.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08010056197كاللاسراء حسين المحمد321603203252

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد والتجارة الال2331.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-05الحسكة08080016367فاطمهجيهان حامد يوسف321703203253

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 161كاتب

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1238.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة02130097053حليمهآية محمود اليوسف321803203254

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1862.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-09الحسكة09060041068يسرىنضال صالح المنصور321903203255

68 من 56صفحة  10:05:57 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08120066479فاطمهميسم حسين الخليف322003203256

وزارة االقتصاد والتجارة الال2258.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08020021809هيامأريج دحام الهبود322103203257

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

ثانوية تقنيات ثانوية2004-01-01الحسكة08030064107ليناأماني عوده احمد322203203258

معلوماتية-الحاسوب

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3808.0020210

والبيئة

1000عامل حاسوب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-05الحسكة08010052896ريندامرام معن البربندي322303203259

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10حمص04010193528جهادرانيه احمد ليلو322403203260

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1886.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10الحسكة08090098517عائشةفاطمه طعمه العلي322503203261

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2122.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-15الحسكة08090134775زهيهاميره عباس العلي322603203262

المعهد التقاني معهد2001-01-10الحسكة08020129871نورارحمه حميد العبدهللا322703203263

الصحي

547مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.7420210صيدلة

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15الحسكة08090160555فاطمهمريم احمد العبدالرحمن322803203264

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1943.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-03الحسكة08100090096ترفهنشميه اسماعيل خلو322903203265

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1216.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30دير الزور09070006257شريفهايمان حسن الطه323003203266

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال1649.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08030022650زهيةآالء محمد العبيد323103203267

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1358.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08030037705صبحهاسماء ابراهيم الحاسه323203203268

وزارة االدارة المحلية 747كاتب اولوزارة الماليةالال2022.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-06-20الحسكة08010116302بشرىساجده سلمان النزال323303203269

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1803.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-18الحسكة08090119868نورارحاب حميد العبدهللا323403203270

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال1960.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09010149532هناءوالء اسعد عواد323503203272

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01الحسكة08120097017صبحهمنال محمد الموسى323603203273

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-10الحسكة09030004018يازيامتثال صالح العبدهللا323703203274

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-09الحسكة08090117729غاليهملكه حميد الحلو323803203275

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-18الحسكة08110009874زينهنبوه حسن المطر323903203276

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2530.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010069233نبويهرنا عارف النايف324003203277

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1468.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10الحسكة08120053384فوزيه االحمداميره عبد الحميد محمد324103203278

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال2495.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-15الحسكة08020084906غزاله العذابروعه اسعد الخلف324203203279

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2013.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-10الحسكة08110021901خزنه العباسنجاح دحام العباس324303203280

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الحسكة08010022335عبرهفاطمه حسن العساف324403203281

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20الحسكة08140037966وضحةسمر علي العويد324503203282

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-09الحسكة08160036294وضحهساره محمد المحمد324603203283

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02الحسكة08110009391فتحيه العباسميساء جاسم العباس324703203284

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2049.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12الحسكة08110009887زينهمثنى حسن المطر324803203285

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3261.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-04-26الحسكة08110043858خديجةهيام حسن العطو324903203286

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2329.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01الحسكة08160152107وضحهنوال محمد المحمد325003203287

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-10الحسكة08020074145زكيهشعاع حميد المحمد325103203288

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20الحسكة08110113373خديجهسلمى حسن العطو325203203289

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2349.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-13الحسكة08040032177وطفهمريم عويد علي325303203290

وزارة التجارة الداخلية الال3095.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2004-01-01الحسكة08120107455عايشهبثينه محمدزكي الهرجو325403203291

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2279.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08120121590خديجهعمشه حسين العزو325503203292

754كاتب اولوزارة المالية738كاتب رئيسيوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1846.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08140048454شمسهوئام عمار البنيه325603203293

وزارة االدارة المحلية الال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08دير الزور09050058684صبحهرغده مطلك الخليفه325703203294

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة12أمين مستودع التجهيزات

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-25الحسكة08110023509نسرينميليا عبدهللا الحسين325803203295

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1875.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10دير الزور09010268761عنودمنى جمعه الويس325903203296

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1428.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-02دير الزور09030111046نجود السرورسميه سليمان الصالح326003203297

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-12الحسكة08010053010صبحهصفاء بنيان الطه326103203298

وزارة االدارة المحلية الال119.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01الحسكة08010127831وضحهعبدالعزيز احمد الخلف326203203299

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة التجارة 583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04الحسكة08140038795امينه المياحاسماء محمد الحمزه326303203300

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1969-10-16الحسكة08020024528فاطمهاحمد جاسم العبدهللا326403203301

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2395.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09050077124سعادرجوى رسالن الحساني326503203302

وزارة التجارة الداخلية الال443.00200710ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-01الحسكة08010012000نورهعبد القادر علي الخضر326603203303

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08030020841سهامتهاني حسن الفالح326703203304

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03دير الزور09140073402سميره المدادجمانا خابور الحسن326803203305

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال212.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-20الحسكة08030054938فضيلههدى رمضان الصالح326903203306

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 478مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01الحسكة08010136408زهره العليصباح محمد الحمود327003203308

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية الال3103.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01الحسكة09010062731مهديهاسراء محمد الخضر327103203309

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

162كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1886.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة08170071055سوداءاماديا ابراهيم نعمان327203203310

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2321.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01الحسكة08040000250كرحهعنود حسن السلطان327303203311

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية 585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-10الحسكة08140038675امينه المياحهيله محمد الحمزه327403203312

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-07الحسكة08010061506وضحىرقيه حسن عيد327503203313

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2088.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05الحسكة08150046028رجاءابتسام عبدهللا الساجر327603203314

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2379.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010175972مريممنال محمد المال327703203315

وزارة التجارة الداخلية 585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01الحسكة08090172014عائشةآمنه ابراهيم الطيف327803203316

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08دير الزور09010150462هيفاءشذى علي الجيالني327903203317

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1509.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010049089ريممي محمود الخلف328003203318

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد والتجارة الال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04دير الزور09030003042اسعافهنادي رياض الحمادي328103203319

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

المعهد التقاني معهد1995-07-23الحسكة08160157027دلهغزاله خضر علي328203203320

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال62.9220160

المركزي

50كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1505.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08030048798زركه الرحيبشيخه محمد جمل328303203321

وزارة التجارة الداخلية الال2000.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-01الحسكة08030057076صبحههديل عاجل المصلح328403203322

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد والتجارة الال138.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20الحسكة08120019655كيفيهمحمود مرعي السالم328503203323

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

وزارة االدارة 14كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد والتجارة الال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08030048468ملكهلميس سليمان العلي328603203324

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االدارة المحلية الال2174.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010006877سناءرهام فوزي خلف328703203325

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2464.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01الحسكة08010117810سعيدهياسمين علي الجوهر328803203326

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2302.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04الحسكة08040025829سعدادالل خلف مالصالح328903203327

المعهد التقاني معهد1989-08-20الحسكة08020077595فوزيهحنان حسن العبد329003203328

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال77.9720140

المركزي

50كاتب

وزارة التجارة 738كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1766.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-04الحسكة08140038796امينهعنود محمد الحمزه329103203329

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 362كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08140019006امينهمروه ابراهيم العلي329203203330

وحماية المستهلك

582كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

739مراقب مساعدوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2055.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08100011641عايشةخديجه نوح خليل329303203331

وزارة االدارة المحلية الال2011.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05الحسكة08170000397زكيهأمينه حسان الطايس329403203332

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1408.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08160038095عبطهرغده علي النزيم329503203333

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال1905.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15الحسكة08090162262سفانهروعه خليل الرخيص329603203334

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08110078868شيخهاحالم محمود االسماعيل329703203335

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08120057485شيخههيا محمد العسكوري329803203336

المعهد التقاني إلدارة معهد1999-05-01إدلب08110014033عائشةشهلة حمزه عطو329903203337

األعمال والتسويق

مصرف سورية 45عامل حاسبمصرف سورية المركزيالال70.7120200إدارة أعمال

المركزي

46عامل حاسب

وزارة االدارة 745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1642.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-02-08الحسكة08160157949شيخهاميمه خلف الخليف330003203338

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2372.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20الحسكة08010011852صبحهفاطمه حكمه هللا عبد الرحمن330103203339

والبيئة

وزارة االقتصاد 12أمين مستودع التجهيزات

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1989-03-18دير الزور09120009220امل المنفي الدرويشهبا علي الصعيو330203203340

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال62.7720080

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1363.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-08الحسكة08160122762داللرشا ضيف ابراهيم330303203341

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2272.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01دير الزور09030068955صبحهفاديا علي الصالح330403203342

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-20الحسكة08110024330فايزهكوثر حسين الملوش330503203343

وزارة االدارة المحلية الال2071.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1967-03-04الحسكة08010123929بهيهابراهيم حسين المحمد330603203344

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-28الحسكة08110012907خزنهسناء عدنان الحسين330703203345

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-05الحسكة08120006596فلايرنزهه محمد حسين330803203346

وزارة االدارة 359كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20الحسكة08010126243نوفهكفاء علي االحمد330903203347

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال180.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-05الحسكة08050006015سعدهعيد عبود الحميد331003203348

وحماية المستهلك

362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-18الحسكة08120010073عاليهنهله حسن الياس331103203349

وزارة االدارة المحلية الال2236.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-01الحسكة08170004007ربيعهجهان حامد اوسي331203203350

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 11أمين مستودع اللوازم

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

358كاتب ضبطوزارة العدل12

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1243.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-28الحسكة08010239964سهامياسمين زهدي العبد الهادي331303203351

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-01الحسكة08010071629هويدههال عبدالمجيد الكندح331403203352

583كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2081.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-04-03الحسكة08090153348زهرهندى محمود عباس331503203353

وزارة االقتصاد والتجارة الال2009.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15الحسكة08120056490جوزهمهند فاعور العذلوك331603203354

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال120.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-15دير الزور09030071577زكيهاحمد محمد الحمود331703203355

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1640.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-10الحسكة08120018524عبيرمروه هاني الغزال331803203356

وزارة التجارة 584كاتب رئيسيوزارة الصحة738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1917.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-01الحسكة08140019011امينهمرام ابراهيم العلي331903203357

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال154.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-11-01الحسكة09070043278سهامانتصار جمعه العيد332003203358

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1516.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01الحسكة08140041456يازيبشرى نايف اليونس332103203359

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-16الحسكة08010005598تركيهسلوى سودان الغرب332203203360

وزارة االقتصاد والتجارة الال229.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010028632منتهىهبه هللا عزالدين اقطيني332303203361

الخارجية

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1672.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02الحسكة08010054574منتهىزينب صفوان العلي المعروف332403203362

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-28الحسكة08110031470ريتاجاك عمانوئيل موراد332503203363

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-07الحسكة08090153292عيدهبديعه ملوح عباس332603203364

وزارة االدارة المحلية الال1682.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01دير الزور09120099403ستهوصال شاكر االبراهيم332703203365

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01دير الزور09010088491زبيدهغزل اكرم آل فخري الموصللي332803203366

والتجارة الخارجية

161كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-21دير الزور09010148547المازهلبانه صبحي الخضر البري332903203367

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08170000411فهيمه الحمدنور الهدى عبدالحميد العبدو333003203368

وزارة االقتصاد والتجارة الال1584.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08010042830يسرىمنى خالد العليوي333103203369

الخارجية

وزارة االقتصاد 160مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01الحسكة08120092095املعال عباس المانع333203203370

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1839.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-28الحسكة08020059592عليهنجوى عبيد الخليف333303203371

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-10الحسكة08090174832ترفههيفاء محمد العبدهللا333403203372

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدلالال1903.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10دير الزور09030016149وفاءمها عبد الحميد الخلف الجاسم333503203373

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10الحسكة08090025630فوزهحازم دحام الحوران333603203374

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10الحسكة08090144291صبحهرعد بدر الحسن333703203375

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-02الحسكة08090142727نورهوفاء سليمان الحسين333803203376

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1877.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة08020096883ترفههديل حسين حسين333903203377

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08090172336امينهمحمد ابراهيم الخضر334003203378

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-26الحسكة08170049500فاطمهخضر محمد المأمون334103203379

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2288.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010170082فطومهدعاء سليمان النزال334203203380

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1301.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01الحسكة08010173364هناءسنار خالد مال صالح334303203381

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1260.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15الحسكة08090118463امونهحميد خليل ابراهيم334403203382

68 من 58صفحة  10:05:57 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2330.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-20إدلب08110038273منيفهايمان عباس البادي334503203383

وزارة الشؤون االجتماعية الال2671.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-15الحسكة08040040552فضهشيماء خضر الحساني334603203384

والعمل

وزارة االدارة 736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-01دير الزور09010059725فاطمهآمنه تركي السالمه334703203385

المعهد التقاني معهد2000-02-20الحسكة08090160181غاليهبيداء خضر النحم334803203386

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.8220200أشعة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-07الحسكة08010135381عويشهبثينه جمعه اليوسف334903203387

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2079.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08040058925فاطمهيمامه محمد صالح335003203388

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1320.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-11الحسكة08120030657عزيزهحنان صالح الصالح335103203389

المعهد التقاني معهد2001-01-31الحسكة08010263172صفاءمها عماد االبراهيم335203203390

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال75.9520200

المركزي

50كاتب

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-24دير الزور09010074436نجوىمنار جمال العتيبي335303203391

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-10الحسكة08160136240فاطمهميادة محمود الظاهر335403203392

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2218.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-26الحسكة08020072840نوريهازهار عبد المصطفى335503203393

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2577.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20الحسكة08040009640فضيلهتيماء حلو حسين335603203394

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1619.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الرقة11070121077نوفبيان موسى الموسى335703203395

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2001.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01دير الزور09140012767وضحهليث دعار الحلو العبد الحطاب335803203396

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01إدلب08030032725مريم المحمدنهاد خضر الخلف335903203397

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1576.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20الحسكة08160077422خاتوننور الهدى علي كردي336003203398

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1815.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08110109690خديجههدى اسماعيل صالح336103203399

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09050040870هيام المطرريما عبد هللا المطر336203203400

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2256.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-19الحسكة08110012761صالحهرحمه عبدالرحمن العلي336303203401

وزارة التجارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-16الحسكة08090001113تريزا اوهانيسجان انطون يعقوب336403203402

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2006.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08100099794زلفهوطفه محمد سعيد عبدي336503203403

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االقتصاد 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال227.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-20الحسكة08010054608منتهى المعروفشهد صفوان العلي المعروف336603203404

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية الال3279.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-10-25الحسكة08090168344هديه ابراهيممها عبدالرزاق شيخ ابراهيم336703203405

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-05الحسكة08010121415سوريهبهيه محمد العايد336803203406

وزارة التجارة الداخلية 584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2012.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-03الحسكة08140049395جوريه االبراهيمحسام محمد السعيد336903203407

وحماية المستهلك

482مراقب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2594.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10الحسكة08010014306هناء حبيب الهويديارا نوري ادريس337003203408

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

1199عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1202عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2603.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-10الحسكة08040059996سهاممجد حسن حردان337103203409

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10الحسكة08120056310هنوفزهره محمد العاشوري337203203410

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1328.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08110078891سمرايناس صالح االسماعيل337303203411

506كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-25الحسكة08050043142رفعه الخشاندعاء نومان ظاهر337403203412

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-02الحسكة08110033970فرحهحنان احمد االسماعيل337503203413

وزارة التجارة الداخلية الال348.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01الحسكة08010154341زكاوهايمان خليل الحسو337603203414

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 162كاتب

والتجارة الخارجية

158كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2242.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05210007128انعامسهير نايف القسوم337703203415

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 160مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

14كاتب

المعهد التقاني معهد1985-12-15دير الزور09030007805جمال المصريشيرين فيصل المصطفى337803203416

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.2220080محاصيل حقلية

الزراعي

396مراقب زراعي

587مساعد فني حدادةوزارة الصحةالال192.00200710حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-09-06الحسكة08100022538شيخهحافظ عبد الباقي الدندل337903203417

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2136.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03الحسكة08010154382ابتسامصفاء بشار الحسين338003203418

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2134.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-01الحسكة08040050127نشميهسناء محمد المطلق338103203419

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-05الحسكة08110044956زكيهسلمه سليمان العلي338203203420

وزارة التجارة الداخلية الال2844.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01دير الزور09010141686غفران الحميدمحمد نبيل االشرم338303203421

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

741مراقب مساعدوزارة المالية1001عامل مخططات

وزارة التجارة الداخلية الال2509.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010035373شيخهرغد مروان سالم338403203422

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية481مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-08الحسكة08110083893منور الحسنعبد الرحمن نواف الحسن338503203423

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة754كاتب اولوزارة الماليةالال2030.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05الحسكة08100023832فوزيهربى عبدهللا حطاب338603203424

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1485.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03الحسكة08140019308امينهحمديه عباس الرخيص338703203425

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2979.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-01الحسكة08110151400فاطمهليلى عبدالرحمن عبدهللا338803203426

569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2189.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-12الحسكة08010136441عايشه الصالحعبد الرزاق ناجي حمود338903203427

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1537.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-05الحسكة08110074832خديجههبه عبد الفنوش339003203428

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04الحسكة08110013269مهيهنزهه صباح المطر339103203429

المعهد التقاني معهد1990-07-10القنيطرة14030054317زينبعبيد علي سلطان339203203430

الصحي

554مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.7420124معالجة فيزيائية

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1995.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-04حماه05090026143وداد دعبولفاديه جمال دعبول339303203431

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1274.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08120127759منيفهوحيده هالل الدياب339403203433

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-05الحسكة08010065309شمسههناء سليمان الحماده339503203434

المحلية والبيئة

14كاتب

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25الحسكة08090159055زهرةكامل حامد العليان339603203435

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10الحسكة08110063180فاطمةامل سليمان الحسن339703203436

وزارة االقتصاد والتجارة الال2281.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-08الحسكة08160031702حمرهرويده احمد العباس339803203437

الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

361كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

745كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1660.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-25الحسكة08080004558عفرهالهام جمعه المحيمد339903203438

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1619.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-26الحسكة08030001979لطيفهرجوه محمد عوض340003203439

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2203.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-13الحسكة08010159660مريماسمهان نواف المخلف340103203440

المعهد التقاني معهد1997-01-05الحسكة08120079943مريممعاني فرحان حمادي340203203441

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.2920160أشعة

وزارة االدارة المحلية الال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10دير الزور09010259588صبحيه شريف العبد هللافاطمه فاضل الحسين340303203442

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال2586.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01الحسكة08040014538زكيهماجده ابراهيم كركو الجاسم340403203443

والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-13الحسكة08110118741زبيدهفدوى احمد الجاسم340503203444

وزارة االدارة المحلية الال2282.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25الحسكة08040000244كرحه الحمزهحسنيه حسن السلطان340603203445

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 11أمين مستودع اللوازم

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2268.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-21الحسكة08040006676نجودفهد داوود حمد340703203446

736كاتب رئيسيوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2557.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-12الحسكة08160135240فهيمهمحمدخير حسن داوود340803203450
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية الال127.0019840أدبيثانوية عامةثانوية1965-01-01الحسكة08100118267سوده شيخ موسىسلوى خلف هسو340903203451

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة االدارة 11أمين مستودع اللوازم

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد والتجارة الال2176.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09010276909وضحهزكريا خلف العالوي341003203452

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 161كاتب

والبيئة

358كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2118.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-09الحسكة08010076324طيباايمان فرحان اليونس341103203453

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08100116393عايشهمحمد نوح خليل341203203454

وزارة االدارة المحلية الال1747.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-14الحسكة08010056513خنساءنور نزيه الصالح341303203455

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15الحسكة08020017030امينهزهره احمد العيسى341403203456

والتجارة الخارجية

161كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1958.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04الحسكة08090207470فاطمهسناء خليل الحسين341503203457

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08100055158عبطهجيهان عبدالحكيم حمي341603203458

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08110121602فاطمهمريم عوينان النداس341703203459

745كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال1595.0020210علميثانوية عامةثانوية1996-09-15الحسكة08020022740فاطمهدالل عبد العزيز حماده341803203460

582كاتب رئيسيوزارة الصحة745كاتب اولوزارة المالية737كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2349.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08100000071فاطمهنور علي الغويران341903203461

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1918.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-20الحسكة08040043187فاطمهنهله محمد الحسين342003203462

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

584كاتب رئيسيوزارة الصحة738كاتب رئيسيوزارة المالية583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1966.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08090176380خاتونشمسه عبد سليمان342103203463

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-05الحسكة08010063249نشميهنور نجم الصالح342203203464

747كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1865.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-25الحسكة08160165754شمسهعال تركي شلش342303203465

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08الحسكة08010046958حوريهمروى فاضل الفرحان342403203466

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة التجارة 757كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2486.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-28الحسكة08040011357سعدهعال احمد خليف342503203467

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-14الحسكة08010076037أميرهآمنه جاسم العواد342603203468

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

760كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020120علميثانوية عامةثانوية1988-02-15الحسكة08100180207زكيهزوزانه محمد محمد342703203469

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1971.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05الحسكة08150049608هيلهرهف علي العبدهللا342803203470

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2097.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10دير الزور09030012665ريمعال عبداللطيف الخلف342903203471

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2244.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-01-18الحسكة08050013903هنوفشمسه حسن عبد343003203472

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2534.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-10الحسكة08010014540جوزههيفاء سليمان الجدعان343103203473

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية747كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04الحسكة08090142673رقيهشمسه محمد البرهو343203203474

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال2226.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-17الحسكة08040000378نجودالهام محمد الحمد343303203475

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-10الحسكة08030029882شمسه عطيهزينب حسن العبد343403203476

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1401.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-24الحسكة08090237822يازيسجى خليل علوش343503203477

361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16دير الزور09060001228تركيه العبدهللاامونه عباس الحمدان343603203478

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2128.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01الحسكة08160028656منىبهيه صالح العيسى343703203479

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1863.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08030085026داللردينه خليل عفر343803203480

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-16الحسكة08160012889حسينهروعه محمد العبد هللا343903203481

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010240348رفعه العثمانآيه حسين ادريس344003203482

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2214.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-16الحسكة08010072722صالحهنهى حميدي الحسين344103203483

المعهد التقاني معهد2000-01-01الحسكة08010089097يازيتسنيم عبدالعزيز عبد344203203484

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال70.4420200نقل ومواصالت

المعهد التقاني معهد1988-04-20الحسكة08090171014عنود حسنرفعت شبيب الشبلي344303203485

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال63.6320119

المركزي

50كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14الحسكة08160054396حلومه االحمدامينه ظيف محمد344403203486

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1629.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-02الحسكة05050028797امل سفرغسق اسامه رزوق344503203487

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة المحلية الال2110.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-02الحسكة08160026348خديجهحفيظه عبد دعميش344603203488

والبيئة

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2558.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-01الحسكة08030054118عمشه محمدسهى احمد الحسن344703203489

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال189.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-05-24الحسكة08010141844هدله العوادكفاح عدنان المدفع344803203490

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08140038768منيفهبشرى احمد الحمزه344903203491

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1892.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-24الحسكة08010080089تركيهايمان حمزه العوده345003203492

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-07الحسكة08050038085صباحروى عبدالمجيد المجبل345103203493

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-27الحسكة08020016057امينهنورا خلف الحسن345203203494

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2427.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حلب02020000468ذكاءجمعة محمد عمورة345303203495

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01دير الزور09120037504خولههند احمد الحسين345403203496

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08120006889عدولهمحاسن احمد الخلوفي345503203497

وزارة االدارة المحلية الال3773.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-04الحسكة08040026359فضهجيهان عبد البالل345603203498

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

1199عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباءالال271.0020062كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-08-01الحسكة08010073869صالحه الحاجعلي سعيد الفرج345703203499

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2477.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-24الحسكة08090122004عمشهايمان الياس الخلف345803203500

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1776.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-10الحسكة08170023343نسرينميرفانا مسعود العلي345903203501

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-15الحسكة08110078669سارهخلف علي االحمد346003203502

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-16الحسكة08170009617عدولةلينا محمود العلي346103203503

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-01الحسكة09060031752حمديههيله خضر عزران346203203504

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01الحسكة09010156342رسميهرشا حمود الرداوي346303203505

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-01الحسكة08090141387غاليهدله شملو االحمد346403203506

737كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة الماليةالال1424.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-01الحسكة08110137863جوزهنوره صدام العصلي346503203507

وزارة االدارة المحلية الال2521.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-01الحسكة08020053465نجاح الطعمهحنان محمد العبد هللا346603203508

والبيئة

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1387.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-07الحسكة08120079530محفوظهسيوان اكرم حبو346703203509

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1456.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010223123عائشه الطهايمان خالد الحمود346803203510

والتجارة الخارجية

161كاتب

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1864.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-06الحسكة08030068548برقه الرحيبصبا احمد الكردوش346903203511

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2203.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-09الحسكة08100067655سعدهرجاء رجب العبد هللا347003203512

وزارة الشؤون 736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2206.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010080788عيدهراما خضير حسين347103203513

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-06الحسكة08160022341سناء قاقورده طه حامد347203203514

582كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل362كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-10الحسكة08120048845مريم الحسونمحمد احمد العلي347303203515

وزارة التجارة الداخلية الال272.0020002ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-28الحسكة08140019181شاه الحبيببسام جدوع الكرفو347403203516

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

158كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1349.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010213563صالحهمرام صالح العلي347503203517
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال1919.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10الحسكة08030066282منىتسنيم شايش حنافيش347603203518

االجتماعية والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-05-10الحسكة08160008956ذهيبهحمزه عواد جاسم347703203519

الصحي

571مساعد فني أولوزارة الصحة551مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.2820109مخابر

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال2349.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01إدلب07110078246زينبعائشة زهير البارود347803203520

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال2713.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-08الحسكة08010041647حليمه الشيخسميه عالوي الحمود347903203521

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1998-04-01الحسكة08080038053خوله الداوودرحمه حمد االيوب348003203522

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال66.0220210نقل ومواصالت

وزارة االدارة المحلية الال3402.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-03الحسكة08010213564صالحهمروى صالح العلي348103203523

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01الحسكة08090118659جميلهريا احمد العيسى348203203525

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01الحسكة08120074372صبحهمنى سالم عزيز348303203527

وزارة االدارة المحلية الال2067.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-15الحسكة08030020729حمده العلي العوادايهم عمر الهادي348403203528

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد2000-01-02الحسكة08100004975خديجه رسولديانا فايز رسول348503203529

الهندسي

839مساعد فنيوزارة الموارد المائية138مساعد مهندسوزارة النقل838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال69.1520210المساحة

وزارة االدارة المحلية الال1493.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010248772خميسهديمه سراج بالل348603203530

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالنعم122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01الحسكة08080020860خميسه العليناديه عبيد الحماده348703203531

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2237.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-17الحسكة08110021925عدلههاجر محمد العبدهللا348803203532

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-09حماه05120011191مياده العليناتالي اسامه محمد348903203533

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-10الحسكة08010108847جوهره العبوشاميره محمد العبوش349003203534

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال64.6820210نقل ومواصالت

735كاتب رئيسيوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1683.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-17الحسكة08020055901اميره عبدتبارك خضر الفياض349103203535

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-05دير الزور09050037790عيده العوادفاطمه سعيد البشير349203203536

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1690.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-20الحسكة08080009137خلفهعبود قرنوص العنيزي349303203537

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-20الحسكة08020030570لوديانهرين ارم يوخنا349403203538

والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2517.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-07الحسكة08020030568لوديااورنينا ارم يوخنا349503203539

747كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2536.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-27الحسكة08010213642فلاير البرخوآيه محمد نجيب عزت349603203540

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1970-01-01الحسكة08020046139جميلهخضر موسى حسن349703203541

وزارة االدارة المحلية الال1397.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30الحسكة08170002339زينبسناء عبدالعزيز العلي349803203542

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

358كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01الحسكة08050028033تركيهثناء مخلف الحمادي349903203543

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون 760كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020090علميثانوية عامةثانوية1989-06-14الحسكة08130030590سارهلورينه احمد اسماعيل350003203544

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17الحسكة08010172958رفعهامل حسين فرحان350103203545

وزارة الشؤون 760كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة الماليةالال1881.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25الحسكة00032985896شمسهاليمامه تركي شلش350203203546

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال147.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-12الحسكة09010145691نزهتوسام علي الحسيني350303203547

وحماية المستهلك

358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2088.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01الحسكة08010134512وضحهخديجه حسكو العجاج350403203548

وزارة التجارة الداخلية الال1918.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01دير الزور09120044702زينبعال مطشر الرشيد العبود350503203549

وحماية المستهلك

358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2443.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-18الحسكة08160096624خنسهنوره ابراهيم الوسيود350603203550

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1822.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01دير الزور09030021068ناديهمنار عبدالكريم الحنيف350703203551

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-25الحسكة08090114600غاليهسميره سعد الصالح350803203552

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1940.0020136أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10الحسكة08090182430منيفهحازم خليل السليمان350903203553

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2224.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-20الحسكة08010042243فطومه الفرجخوله سلمان الجلود351003203554

585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-05الحسكة08090154603خضره صالحخلود محمد الصالح351103203555

وزارة التجارة الداخلية الال1880.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-10الحسكة08010011413فهيمه عزتايمان محي الدين عزت351203203556

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال176.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01الحسكة08120066721صبحه العزومهند ابراهيم زركان351303203557

1202عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباءالال331.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-02الحسكة08010080582فاطمه السلماناعتماد ملحم براك351403203558

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-10الحسكة08050004786فوزه الخطيبيسرى ابراهيم المصري351503203559

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1813.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-06الحسكة08010128788فاطمههناء نشمي خليف351603203560

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2529.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-18الحسكة08170065738بديعهرباب عبدالرزاق المعو351703203561

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1903.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-06الحسكة08010128785فاطمهسناء نشمي خليف351803203562

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1522.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20الحسكة08100090639أملحال محمد العبدهللا351903203563

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1598.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-04-04الحسكة08040077969شمسهشيماء طالل الخضير352003203564

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-28الحسكة08120028116فاطمةهند صالح االبراهيم352103203565

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1557.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08الحسكة08110136456عنودنجوى عواد عزو352203203566

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08050037532سوريهانعام محمد نايف352303203567

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-01الحسكة08090143555باشيةمهى صياح الشرموخ352403203568

وزارة االدارة المحلية الال2387.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-10الحسكة08020065091خديجهزهره عالء الدين كليب352503203569

والبيئة

وزارة التجارة 735كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2515.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010072980وهيبهنجوى عيسى المحمد352603203570

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 479مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1719.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010060348حكميهورده عبدالرحمن عبودي352703203571

362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10الحسكة08090047045نجاحسماح مهدي الحسيني352803203572

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08080016134صبحهمروه احمد حماده352903203573

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2233.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01الحسكة08020055920فاطمهفصلة علي المسعود353003203574

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال254.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-30الحسكة08050029450تريفهسهام احمد العبدهللا353103203575

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-04-20الحسكة09120049549هناءربى عباس عباس353203203576

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1577.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010135646صباحاصايل احمد الفرج353303203577

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال3760.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-11-16الحسكة08020068296حمرهرعد صالح العبد353403203578

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1512.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-13الحسكة08090190067نورهشفاء علي النجم353503203579

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1468.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-30الحسكة08020052803نوالمايا نوري العكله353603203580

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2158.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-06دير الزور09130001193ناريمانانعام حسين الحمد العبود353703203582

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1906.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25الحسكة08110078605سارههند علي االحمد353803203583

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08الحسكة08160091477جميلهرغداء محمد االبراهيم353903203584

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب
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وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2313.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-22الحسكة08080018602جوزهمريم عبدالجبار المحمد354003203585

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-02الحسكة09010073723شهيرهشهباء خضر فتيح354103203586

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة التجارة 359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1674.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-13الحسكة08160011572زهرهجمانه صدام احمد354203203587

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1523.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08010114932خنوسهوفاء محمد المصلح354303203588

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1360.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15الحسكة08010008320ثرياندى علي الشيخه354403203589

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2344.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08الحسكة08010155521عليهصباح عبد هللا المحمد354503203590

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08050033958هدلهكفاء محمد الحجر354603203591

وزارة الشؤون االجتماعية الال1746.0020180علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010229936اسياغروب عمر االحمد354703203592

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2090.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08030057543نوريهريم عبدالعزيز السالم354803203593

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1439.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08010191724جوهرهنور محمود الدرعان354903203594

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2435.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07الحسكة08010035915فاطمهاميره فرحان البتوره355003203595

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2189.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20الحسكة08040034176سوريهملكه محمد العايد355103203596

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1260.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15الحسكة08160088268كمنيهعبله وسمي العليات355203203597

وزارة االقتصاد والتجارة الال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-25الحسكة08010075128تركيهالهام ابراهيم درعان355303203598

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01الحسكة08140010318سلوىاماني خضر النزال355403203599

وزارة االقتصاد والتجارة الال1782.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08090111663الفنساسلوى حميد المحمود355503203600

الخارجية

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة الشؤون االجتماعية الال2521.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-09الحسكة08040044978تمامرجاء حسين خليف355603203601

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال2420.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03الحسكة08060022256سميهايمان عيسى صالح355703203602

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال209.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-14الحسكة08090132068زهرهياسر سليمان المحمد355803203603

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقلالال4083.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-05-15الحسكة08010155232نجاحريهام وليد الخضر355903203604

والتجارة الخارجية

الجهاز المركزي 159مدقق مالي

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05الحسكة08120048396رفعهريم سالم شاهين356003203605

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2577.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08010098341عليهازهار عيسى الهرجان356103203606

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2540.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29الحسكة08010183107حليمهصفاء محمد العبد356203203607

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1738.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-26الحسكة08040012673عائشةصبى حسين محمد356303203608

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-19الحسكة08010044139هنوه ابراهيمنبويه حمدو االسود356403203609

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة الشؤون االجتماعية الال2205.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01الحسكة08010113711فاطمهديما محمود السلطان356503203610

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال3264.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-06الحسكة08110144500عركه الحسينفاطمه محمود الحسين356603203611

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

وزارة االقتصاد والتجارة الال1619.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08060012575هنوفبتول مشعان سلطان356703203612

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010007919خديجه العبدهللاكفاء عويد زعيتر356803203613

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1997-01-01الحسكة08010077951امينهعلي متعب العيسى356903203614

التجاري

140كاتب ماليوزارة النقلالال85.0020190محاسبة

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال204.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08120068586درهحال عبدهللا االحمد357003203615

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01الحسكة08040026800فاطمهأمل احمد صالح357103203616

والتجارة الخارجية

161كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1970.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-15الحسكة08080031867سناء الرجاويبراءه عبدهللا العلوش357203203617

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1221.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05الحسكة08080031858ترفه العابدفاطمه خضر العلوش357303203618

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2175.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-27دير الزور09010210140هناءحال سهيل العيشه357403203619

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2601.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05دير الزور09010211494هناءشام سهيل العيشه357503203620

745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1969.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010098253عفافروان احمد الحسوني357603203621

المعهد التقاني للعلوم معهد1992-07-12الحسكة08010018052ايناسرغد محمدضرار الشبلي المدلجي357703203622

المالية والمصرفية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة742مراقب مساعدوزارة الماليةالال63.4120130محاسبة

تقاني

560

وزارة االدارة المحلية الال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01الحسكة08100164509سارهمنى صالح حمكو357803203623

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12أمين مستودع التجهيزات

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2144.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-01الحسكة08010056773انتصاربشرى اسماعيل الحاج هنيدي357903203624

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1786.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-06دير الزور09010341205يسرىمرح فاروق الحمود358003203625

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1259.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15الحسكة08170072781غزاله ابراهيمبراءة دياب دياب358103203626

وزارة الشؤون االجتماعية الال1508.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08100196941نوره ابراهيمخوله بدران مطر العيسى358203203627

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05الحسكة08140033109عفرهسناء احمد الكعود358303203628

وزارة التجارة الداخلية الال128.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17الحسكة08010045318فاطمه موسى عالمعبدهللا لطوف الخليل358403203629

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

161كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2233.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-17الحسكة08120064789نزههزينب رمضان احمد358503203630

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1890.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-12-15الحسكة08120064791نزههامنة رمضان احمد358603203631

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2027.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-15الحسكة08030054387يازيصبحي صالح عبدهللا358703203632

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2335.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-27الحسكة08140043199زهيهحياه ابراهيم االبراهيم358803203633

وزارة الشؤون االجتماعية الال1569.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08020062101مريمبشرى خالد محمد358903203634

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-02-09الحسكة08060000082سعدهعزيزه فرحان بدران359003203635

التجاري

مساعد خريج معهد وزارة الصحة140كاتب ماليوزارة النقلالال76.1820070تجاري مصرفي

تقاني

580

569كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-16الحسكة08150020855نوالفله حمزه الكجو359103203636

المعهد التقاني معهد2000-01-22الحسكة08140036850خديجهابتهال عدنان السماعيل359203203637

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال66.7720190نقل ومواصالت

وزارة التجارة الداخلية الال296.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-12-01الحسكة08010158169عيدهزهره احمد الدرعان359303203638

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

141كاتب ماليوزارة النقل1001عامل مخططات

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-22دير الزور09120044190منىزكيه فيصل الشاهر359403203639

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2165.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20الحسكة08160080798ترفهعفاف جاسم كمر العلي359503203640

وزارة الشؤون االجتماعية الال1506.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-02-28الحسكة08010108844فاطمهميساء احمد العبوش359603203641

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2076.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08030063110امينةختام ابراهيم العفين359703203642

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2431.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08020023083فطيمعبدهللا سالم االحمد359803203643

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-11دير الزور00000335037منىاليمامه فيصل الشاهر359903203644

وزارة االقتصاد والتجارة الال2169.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03الحسكة08160055213شعاعشيرين محمد عبيدو360003203645

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية الال4192.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-10الحسكة08080034146كرحهفاديه عبدهللا الحسن360103203646

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

وزارة الشؤون االجتماعية الال1669.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-30الحسكة08010007915خديجههناء عويد زعيتر360203203647

والعمل

وزارة االدارة 745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1624.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-06الحسكة08100144066امونةفداء احمد عبد الحميد360303203648

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20الحسكة08090163670نورهعبير شاهين حنظل360403203649

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1585.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010104934سعيدةعالء الدين محمد سعيد العوده360503203650

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01الحسكة08050036489شاميه العبدثناء شبو طريمه360603203651

وزارة التجارة الداخلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال2582.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10الحسكة08010108761صبحهعبد الحميد حمد الصالح360703203652

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-08الحسكة08110014653سميهخوله دحام الغيراوي360803203653

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2039.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10الحسكة08010171957يازيامل علي سطام360903203654

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2016.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08110040309صبريهبشرى محمد معروف الذياب361003203655

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-15الحسكة08110040926جروهزهيه حسن الشيخو361103203656

المعهد التقاني معهد1995-01-01الحسكة08040042005حسنهسناء اعبيد المردود361203203657

الصحي

570مساعد فني أولوزارة الصحة550مساعد فني أولوزارة الصحة547مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.0420140صيدلة

المعهد التقاني معهد2000-02-05الحسكة08130043001مياده المحمدآالء يوسف محمد361303203658

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحة553مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.3520210أشعة

359كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1605.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01الحسكة08030033213داللبشرى خليل عفر361403203659

وزارة الشؤون االجتماعية الال1503.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010250472ميثهآيات حميدي سيد علي361503203660

والعمل

737كاتب رئيسيوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

754كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1821.0020210علميثانوية عامةثانوية2005-01-01الحسكة08090181590هيامنغم عبد هميمي361603203661

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-30الحسكة08160032381زهرهغفران عبد الحميد الحسون361703203662

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1437.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-10-20الحسكة08060007406وضحهوفاء عبيد حاتم361803203663

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20الحسكة09030078813صبحهنعيمه خضر الصالح361903203664

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال214.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08030029259جميلهاسراء حسين الدخيل362003203665

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

754كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية747كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08010080531زهيهرشا اسعد العودة362103203666

المعهد التقاني معهد1998-05-01الحسكة08010067701غادهايمان مروان العجاج362203203667

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال65.1020210نقل ومواصالت

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2067.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-11الحسكة08050046816فضيلهامنه محمد سعيد362303203668

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 479مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1895.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17الحسكة09030024832صبحهسحر خضر الصالح362403203669

وزارة التجارة الداخلية 745كاتب اولوزارة الماليةالال1543.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-05-20الحسكة08050062107فضيلهرقيه محمد سعيد362503203670

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 482مراقب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1576.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-19الحسكة08050061800فضيلهزينب محمد سعيد362603203671

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 482مراقب رئيسي

وحماية المستهلك

745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1920.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-17دير الزور09010012590فاتنمالك ياسر الشاهر362703203672

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1748.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08020080312نوره بكرايمان خضر العلي362803203673

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1501.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08120072373وضحهدالل احمد محمود362903203674

وزارة االقتصاد والتجارة الال2186.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01دير الزور09010003482سعاد الحاج حسينهند سعد الحسن363003203675

الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2200.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-01الحسكة08020099358فوازهنور علي العمير363103203676

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1974.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-16الحسكة08010128782آمنه خلفهاله كلش خليف363203203677

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1577.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01الحسكة08020072421فوازهنوال علي العمير363303203678

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2128.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08120052329بسماتركيه عيدان الهويري363403203679

وزارة التجارة الداخلية الال1682.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10الحسكة08020065876زهرهبثينه قاسم العويد363503203680

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15دير الزور09120153817صفاءحنان عبد الحميد الفريح363603203681

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1805.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-20الحسكة08120032034امينهنوره احمد العواد363703203682

االجتماعية والعمل

737كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1458.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-15الحسكة08120076330عمشهحبيبه عطيه الناصر363803203683

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01الحسكة08160105097زهيهامل احمد االحمد363903203684

وزارة االدارة المحلية الال2515.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08010163094ملكهوريف سليمان الصالح364003203685

والبيئة

735كاتب رئيسيوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية13محاسب رسوم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2200.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15الحسكة08170079549فرحهنوره خالد العبدي364103203686

وزارة التجارة الداخلية الال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-06الحسكة08040026890فاطمةاسماء حمد خلف364203203687

وحماية المستهلك

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال155.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الحسكة08160082408فاطمة صالحام كلثوم محمد سالم364303203688

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1994-05-10الحسكة08170082269صافيهمهند راكان محمد364403203689

الصحي

552مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.2120210تخدير

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-01الحسكة08010076096وضحهاماني جمال حميد364503203690

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1568.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-24الحسكة08060022373كفاءحال جاسم حمدو364603203691

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1847.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05الحسكة08170050238زكيهفاطمه عبدالقادر السالم364703203692

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01الحسكة08170002699شيخهريم خضر خليل364803203693

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2449.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-11دير الزور09030012475عليهحنان تيسير اللجي364903203694

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-19دير الزور09010002153شتاءايناس صالح الربيع365003203695

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2132.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-10الحسكة08040001011نجودعنود احمد العلي365103203696

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010056227كاللبشرى حسين المحمد365203203697

المعهد التقاني معهد2002-01-16الحسكة08030001359فاطمه عليبثينه حمد العيافي365303203699

الصحي

552مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.6620210تخدير

1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1202عامل مهنيوزارة الكهرباء1199عامل مهنيوزارة الكهرباءالال245.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-09-01حمص04140019860فريزهماريت صالح ونوس365403203700

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2511.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20الحسكة08010065904مريمجازيه احمد محمد365503203701

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-21الحسكة08100121522حمديهسناء عبدالعزيز علي365603203702

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2306.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-07الحسكة08010023274فدوهعبدالحميد حسين الجلي365703203703

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-05الحسكة08010019430ناريماناريج ماهر خباز365803203704

المعهد التقاني معهد1999-05-01الحسكة08010122431تغريدزينب ماجد العرجه365903203705

الهندسي

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال69.0520210نقل ومواصالت

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-01الحسكة08160082327نوره الكليشسليمان بدران ابراهيم366003203706

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-02-02الحسكة08040005380تركيه المسلطالماس هادي الخليل366103203707

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال82.3320080

المركزي

50كاتب

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-10الحسكة08080028243نعيمه حميدمشخص عبيد حماده366203203708

والتجارة الخارجية

359كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1653.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-08الحسكة08040029862شمسهشيماء محمود العبدهللا366303203709

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال207.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010021659مريمهدى احمد احمد366403203710

والبيئة

وزارة الشؤون 13محاسب رسوم

االجتماعية والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2467.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08050032247فوزيهريم محمد الصليبي366503203712

وزارة االدارة المحلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1822.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-01الحسكة08050032200نزههحسين علي صليبي366603203713

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية الال1722.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-27الحسكة08010174615عمشهامل سالم العواد366703203714

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1995-01-10الحسكة08010007921خديجههيفاء عويد زعيتر366803203715

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال65.4120160

المركزي

50كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2511.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-05الحسكة08010044117هنوه ابراهيمبدريه حمدو االسود366903203716

والبيئة

357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية الال1554.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28الحسكة08160039079فاطمهتماضر محمود الخلف367003203717

وحماية المستهلك

358كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة483مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1338.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08140042386فداءفاطمه بسام المياح367103203718

وزارة االقتصاد والتجارة الال121.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-25الحسكة08100077898عمشه شاكرايمان محمد المسلط367203203719

الخارجية

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة161كاتب

وزارة التجارة الداخلية الال154.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-03الحسكة08040024395حدهحامد اسود محمد العلي367303203720

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة359كاتب ضبطوزارة العدل479مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08الحسكة08090178497ترفه الحسنشامه احمد العبدهللا367403203721

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1829.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20الحسكة08160161411داللرنيم ضيف ابراهيم367503203722

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

757كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1840.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08110025565غزالهحسن داوود العلي367603203723

وزارة االدارة المحلية الال2287.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-05الحسكة08050026877اميرةهبه عبدالرحمن المحمد367703203724

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال1482.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08020020940امينهاميره عبدالعزيز الشاهين367803203725

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05الحسكة08110082109شمسه المحمدفواز علي مصطفى367903203726

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2417.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-15الحسكة08010107539نورهنسرين عبيد الخلف368003203727

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2517.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-01الحسكة08110025751غزالهشهناز داوود العلي368103203728

وزارة االقتصاد والتجارة الال2016.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-20الحسكة08010063461خاتونسلوى مصطفى الحمديش368203203729

الخارجية

568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2467.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-12الحسكة08010075583بكهميساء حسين الحنش368303203730

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01الحسكة08010067310عليهعبدالرزاق طراد المصطفى368403203731

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال2184.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-02-10الحسكة08100013218حليمهشكرية علي مصطفى368503203732

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال176.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-25الحسكة08100130203سلطانه بشيررجاء محمود عثمان368603203733

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2145.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20الحسكة08040007183صبحهفاطمه ابراهيم احمد368703203734

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال1788.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-25الحسكة08050038972اميرةشهد عبدالرحمن المحمد368803203735

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1578.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20الحسكة08040007179صبحهزهره ابراهيم احمد368903203736

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-03الحسكة08080005892أميره العليجميله خلف ظاهر369003203737

737كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال176.0019993علميثانوية عامةثانوية1980-07-01الحسكة08170082708سلطانهسالم احمد علي369103203738

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08010082496يازي العليمارين نبهان العلوان369203203739

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2341.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01دير الزور09060044930نوالاسيا فاضل العبدهللا369303203740

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة737كاتب رئيسيوزارة المالية582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0019993علميثانوية عامةثانوية1980-05-19الحسكة08100130209سلطانهعمر محمود عثمان369403203741

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-01الحسكة08090141702ثريانسرين كاظم احمد369503203742

وزارة التجارة 357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2251.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10الحسكة08080004185بهيه الداهودحميده حسين العلي369603203743

الداخلية وحماية 

المستهلك

479مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-26الحسكة08010120750عدلهبشرى عبدالرحمن الدللي369703203745

والبيئة

وزارة التجارة 14كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

483مراقب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال243.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08040051860جميلهلينا عبدهللا السلطان369803203746

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

وزارة االدارة المحلية 750كاتب اولوزارة الماليةالال1511.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-15الحسكة08010120768عدلهبثينه عبدالرحمن الدللي369903203747

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

482مراقب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-28الحسكة08020049309هنوفحورية احمد الخرفان370003203748

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15الحسكة08160037956شمسهيسرى جاسم االبراهيم370103203749

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1919.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-17الحسكة08120018241حميدهفاطمه احمد العلي370203203750

وزارة االدارة المحلية الال2183.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01الحسكة08060001572كاملهمنصور صالح اسماعيل370303203751

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني إلدارة معهد1989-09-01دير الزور09010109537الهام الحاج محمدهبه فرحان الخلف الحجي370403203753

األعمال والتسويق

الهيئة المركزية للرقابة الال67.9920110عالقات عامة

والتفتيش

مصرف سورية 31متشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 47عامل حاسب

والتجارة الخارجية

157كاتب

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1289.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090166679شكريهمريم خالد عاكوب370503203754

وزارة االدارة 357كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15الحسكة08160135392بدريهمنى عزيز ظاهر370603203755

المحلية والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

12

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2210.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01حلب02390209010خاتونجمعه حسين الحسين العاو370703203756

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1273.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-15الحسكة08020030418دره الخلفأميره مطر الهجيج370803203757

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-15الحسكة08020030417دره الخلفخديجه مطر الهجيج370903203758

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2301.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010134892فطومه السالمحنان حسين السالم371003203759

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

المعهد التقاني إلدارة معهد1985-05-30إدلب07190006897زينةوئام محمد كالوك371103203760

األعمال والتسويق

مصرف سورية 46عامل حاسبمصرف سورية المركزيالال68.7620060إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 47عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1107محلل بيانات

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2280.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010044555شواكهسارا شيخ محمد كعود371203203761

وزارة االدارة المحلية الال1736.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10الحسكة08170002827جليلهامنه دخيل الجعفر371303203762

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25دير الزور09060011088صباحايمان مصلح العلي طه371403203763

وزارة التجارة الداخلية الال293.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-17الحسكة08040009809نجاحسميه خالد دوار371503203764

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

الجهاز المركزي 1001عامل مخططات

للرقابة المالية

1029مستثمر حاسوب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة09010145745شهيرهحال خضر فتيح371603203765
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-03-02الحسكة08020011741صبحهاسماعيل عياده محمد371703203766

التجاري

وزارة التجارة الداخلية الال67.48201110مصارف وتأمين

وحماية المستهلك

140كاتب ماليوزارة النقل485مدقق

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08الحسكة08130017535عوشعزيزه محمد االحمد371803203767

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2222.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01الحسكة08010004793سميهدعاء عبدالكريم عبدالكريم371903203768

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03الحسكة08120063371فطوممهند صالح البسو372003203769

506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1690.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20الحسكة08100000060خديجههديل عالء الدين االحمد372103203770

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1951.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08100000515عزيزهاسماء عبدالقادر االحمد372203203771

وحماية المستهلك

361كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-21الحسكة08010124264منىمريم بكر الخلف372303203772

وزارة الشؤون 760كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة الماليةالال2379.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-20الحسكة08100078592عائشهرهف عبدالعزيز حسين372403203773

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1713.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-01-27الحسكة08010011153حبيبهجيهان جالل مارديني372503203774

والعمل

وزارة التجارة الداخلية 73كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

736كاتب رئيسيوزارة المالية482مراقب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090114549غاليهفاطمه سعد الصالح372603203775

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-04الحسكة08010186854فرحهمريم عبد العليم العلي372703203776

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال1821.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-26الحسكة08170074349القاهرهالزهراء عبدالعزيز امين372803203777

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-22الحسكة08100071547نورهدالل حسين علي372903203778

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 479مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

569كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-02الحسكة08080033791حمدهسميرة محمد الليلي373003203779

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2497.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-05الحسكة08020044109عنودبثينه عبد العزيز عبد العزيز373103203780

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1785.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-20الحسكة08030080106امالتسنيم عبد الصويلح373203203781

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1703.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08090136254فاطمهمجول عبد الرزاق العلي373303203782

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-20الحسكة08090100283فهيمهجوليا شيركوه شاويش373403203783

359كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25الحسكة08010077814خديجهريمه عبدالحميد السلمان373503203784

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-02الحسكة08124049788ميثهغصون ابراهيم النزال373603203785

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2068.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-04الحسكة08120028546نوره الصباحعمشه رمضان العبدهللا373703203786

ثانوية تقنيات ثانوية2002-01-01الحسكة08010061222شكريهايمان حسين علي373803203787

معلوماتية-الحاسوب

ثانوية تقنيات 

معلوماتية-الحاسوب

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال3876.0020190

والبيئة

1000عامل حاسوب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2251.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-01الحسكة08120029137زرقا الفاضلفاطمه بشير محل373903203788

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-25الحسكة08010071187فضهحنان فرحان الحسين374003203789

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1676.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-05-15الحسكة08110061326خديجه محمدالنا عبدالقادر عثمان374103203790

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2369.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-06الحسكة08170077121مهابتول محمدسعيد زطو374203203791

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08110006619نجمه المالليهبه هللا كهالن الماللي374303203792

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2645.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-28الحسكة08090044278فاطمهأالء فريد كبيسي374403203793

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2087.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-15الحسكة08020022957خالصه الذيابسهام محمد المحمد374503203794

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال1564.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17الحسكة08010059981عبير علوانغيداء معاويه العلي المعروف374603203795

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال1676.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-07الحسكة08080021309أمنهنافله صالح علي374703203796

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

وزارة الشؤون االجتماعية الال1882.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-09دير الزور09010192448هنوفهدى عباس الدريس374803203797

والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09050026599ابتسام الرسليهديل حسن المحمد374903203798

وزارة التجارة الداخلية الال2477.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-18الحسكة08020053463علياامل سليمان العبدهللا375003203799

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة المالية477مراقب رئيسي

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-10الحسكة08110008438زينهمياده محمود الجاسم375103203800

المعهد التقاني معهد2000-04-08الحسكة08100017361فائزهنور عبدالسالم حاج احمد375203203801

الهندسي

138مساعد مهندسوزارة النقل838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال68.5420210المساحة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-05الحسكة08020053460فضه الهجيجاميره محمود العبدهللا375303203802

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2351.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-30دير الزور09010058021شهيره الحمودخلود جالل الخضر375403203803

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-02الحسكة08100119165نعيمهعبير فايز مرعي375503203804

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة التجارة الداخلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01الحسكة08020074020صبحيهمنتهى العلي ابراهيم375603203805

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 480مراقب رئيسي

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2023.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010153855فوزهاميرة خليل الطالع375703203806

وزارة التجارة الداخلية الال2488.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01الحسكة08010245391غاليه االسودرنا ابراهيم الكعود375803203807

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 141كاتب ماليوزارة النقل486بائع

والتجارة الخارجية

158كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10الحسكة08010150183رابعهساميه ياسين عيد375903203808

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1460.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-11الحسكة08090177848فضهبشرى حمزه حسن376003203809

760كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2420.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-12الحسكة08090150793فضهناديه حمزه حسن376103203810

584كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1954.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20الحسكة08090150824فضهاميره حمزه حسن376203203811

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08120001849فاطمهسحر علي العلي376303203812

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2328.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-23الحسكة08010042102جميلةاميرة خليل المسلط376403203813

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1569.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10الحسكة08110129033عائشههبه اسماعيل العاجل376503203814

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-10الحسكة08110021811عائشهفدوه اسماعيل العاجل376603203815

737كاتب رئيسيوزارة المالية584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.00200410علميثانوية عامةثانوية1984-04-20الحسكة08110079046وضحهاحمد علي الياسين376703203816

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-10الحسكة08110079040وضحهخديجه علي الياسين376803203817

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01الحسكة08110011803عمشهباسل حمودي العطو376903203818

والتجارة الخارجية

161كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2068.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01الحسكة08010096214غزالههند عبد الفتاح الجرو377003203819

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02الحسكة08120028739فاطمهخوله عبدهللا المحمد377103203820

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02الحسكة09050045297فوازهلينا خليل الحسن377203203821

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1716.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-29الحسكة08010141355عمشهنهوند نواف العبيد377303203822

وزارة الشؤون االجتماعية الال142.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-09-15الحسكة08020040578زكيهالهام حميد المحمد377403203823

والعمل

750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2282.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20الحسكة08010059754فطيمصبحه احمد الفياض377503203824

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1478.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25الحسكة08020019780رابعهجميله خضر اكنيهر377603203825

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1823.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-11الحسكة08160011750أمينهأحمد صالح صايل377703203826

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1536.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-06الحسكة08010026104فوزيهاسماء نبيه عزت377803203827

وزارة التجارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2130.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-17الحسكة08010119197مريمانتصار محمد بالل377903203828

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01الحسكة08030006398غزالههيام حمادي جوير378003203829

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال341.0020120ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1995-01-01الحسكة08120076203غزالهبراءه علي الخليف378103203830

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2264.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01الحسكة08020022007زهرهرقيه فرحان العبد378203203831

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1269.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08110170172مريومهرقية عايد الجربوع378303203832

754كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1988.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-15الحسكة08090205541دلهعائشه خليل سليمان378403203833

وزارة االدارة المحلية 506كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-03الحسكة08160133782عدلهبثينه احمد علي378503203834

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2336.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05دير الزور09030007493سميره محمد السالمهعال زهير العكوش378603203835
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وزارة التجارة 506كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الحسكة08040002007ترفهساجده حميد ادريس378703203836

الداخلية وحماية 

المستهلك

480مراقب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1893.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-10الحسكة08010042908ندىفاطمه حسن الكليزي378803203837

والعمل

وزارة االدارة 735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1480.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-15دير الزور09030008696سحرنور محمدصالح اللجي378903203838

757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة المالية755كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-01-10حلب02130053868رجاءدالية عبد الحميد الضاهر379003203839

وزارة االقتصاد 358كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2464.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08050037553سوريهالهام محمد نايف379103203840

والتجارة الخارجية

161كاتب

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-09الحسكة08110010799عائشهسعد ابراهيم السنجار379203203841

وزارة التجارة الداخلية الال641.0020013ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-04الحسكة08110010693عائشهاحمد ابراهيم السنجار379303203842

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2321.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-05الحسكة08040028243بهيهاميره خلف العطيه379403203843

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-20الحسكة08120084199تركيهريم هادي الفيحان379503203844

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2222.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08010130896مريمرجاء يوسف االحمد379603203845

582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2105.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01الحسكة08010084224عمشههدى عبد المحسن العلي379703203846

359كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25الحسكة08020050910وضحهشروق بشير السليمان379803203847

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2431.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08020056352وردههناء خضر المسعود379903203848

وزارة الشؤون االجتماعية الال2529.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة09010361438علياءنورشان سليمان االحمد380003203849

والعمل

736كاتب رئيسيوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الحسكة08120060661فاطمهعهد احمد الجاسم380103203850

خوله عرفان السليمان الجاسم 380203203851

العاشور

وزارة االدارة المحلية 358كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة09010217804رنا

والبيئة

568كاتب رئيسيوزارة الصحة14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال308.0020110تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1992-01-15الحسكة08160031980حبوكهخوله علي العبدالظاهر380303203852

والبيئة

1200فني صيانةوزارة الكهرباء1000عامل حاسوب

وزارة الشؤون االجتماعية الال1351.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-20الحسكة08170081431بيانشيرين مصطفى حسو380403203853

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10الحسكة08120017237هنوفبشرى سليمان العلو380503203854

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01دير الزور09050021628زهرهفاديه هايل االحمد380603203855

755كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال1838.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-11الحسكة08100012978شمسه حموآرين معصوم حمو380703203856

583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-08الحسكة08100000943فيروزة محمدنسرين محمد صالح عليكي380803203857

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2569.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10الحسكة08100010173غزاله حموميديا شيخي شيخي380903203858

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-01الحسكة08110054975خالصه احمدنسرين عبدالعزيز الخليفه381003203859

وزارة األشغال العامة الال236.0020080ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1987-04-26الحسكة08010028687ايمانايالف خليل اقطيني381103203860

واإلسكان

وزارة األشغال العامة 1044مدرب حدادة ولحام

واإلسكان

وزارة األشغال العامة 1046مدرب  طاقة شمسية

واإلسكان

1047مدرب  صحية

وزارة الشؤون االجتماعية الال1961.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-20الحسكة08030020698فضيلهرنا نجاح الدرويش381203203861

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال2189.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010112109منىحنين احمد احمد381303203862

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-07-05حماه05210039969فاطمهصفا محمد الخطاب381403203863

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال71.8520160

الزراعي

396مراقب زراعي

361كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1326.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-10الحسكة09010106624نهلهوالء عامر الشاكر381503203864

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة الماليةالال186.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-02الحسكة08040017588روضهاماني احمد الخليف381603203865

االجتماعية والعمل

745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01الحسكة08090176232وضحهماريا هواش الهواش381703203866

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29دير الزور09060011854نفوذسحر عبدالحليم العبد العثمان381803203867

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2247.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-04الحسكة08010095130حربهزينب محمود الفرج381903203868

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال111.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01دير الزور09070035793خلوههناء درب الحسين382003203869

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-14الحسكة08020056345حسينهايمان محمد المسعود382103203870

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1458.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-25الحسكة08010247387جوزههبة هللا يوسف السيد382203203871

وزارة الشؤون 745كاتب اولوزارة الماليةالال2480.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010248788فطيمروىء خضر ادريس382303203873

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 73كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة االدارة 361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2362.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-22الحسكة08160010826مريمسلوى صالح شالش382403203874

المحلية والبيئة

14كاتب

وزارة االقتصاد 357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-15الحسكة08030053570صبحهجوهرة سليمان الطويج382503203875

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية الال1771.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04دير الزور09070023915سوريهايمان علي الدواس العلي382603203876

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة االدارة المحلية الال2188.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31إدلب07150040292خولهاليمامه محمد بكرو382703203877

والبيئة

359كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل14كاتب

وزارة الشؤون االجتماعية الال1698.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-15الحسكة08160094366شيخهآيه عبدالرزاق المتراس382803203878

والعمل

وزارة االدارة المحلية 73كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة التجارة 13محاسب رسوم

الداخلية وحماية 

المستهلك

477مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال3724.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-10-30الحسكة08010111856نجاحريم وليد الخليف382903203879

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 486بائع

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 158كاتب

والتجارة الخارجية

159مدقق مالي

583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-25الحسكة08110033975منيفهخلود محمد االسماعيل383003203880

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الحسكة08090119830جميلهاميره محمد الحسين383103203881

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20الحسكة08020075132تركيهعبير جمعه العبد383203203882

755كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحة738كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1846.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-23الحسكة08050037675سعدهرهف شهاب الضاهر383303203883

362كاتب ضبطوزارة العدل583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال242.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01الحسكة08050057403سعدههيا شهاب الظاهر383403203884

وزارة الشؤون االجتماعية الال1559.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-06الحسكة08020075219تركيهبشرى جمعه العبد383503203885

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة 568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2158.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05الحسكة08080027884يازيباسمه حسن الحميد383603203886

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1985-02-20الحسكة08120072768شمسهعبدالكريم عباس عباس383703203887

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.7320060أشعة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2395.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-02الحسكة02320042249يسرىهيا محمود الحمدان383803203888

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01الحسكة08120002780عماشامل محمد العباس383903203889

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16الحسكة08040021529ليلوىفاطمه توفيق الخلف384003203890

760كاتب اولوزارة المالية754كاتب اولوزارة المالية585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1402.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08090179833تماماحالم مالك محمد384103203891

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10الحسكة08040047606شاههفاطمه شحاذه الجفال384203203892

المحلية والبيئة

14كاتب

361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20الحسكة08010025895سلوىهنادي محمود السمعو384303203893

وزارة االقتصاد 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-04الحسكة08010115459جوهرهقيصر عبدالرحمن الزوبع384403203894

والتجارة الخارجية

161كاتب

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل359كاتب ضبطوزارة العدلالال2301.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-05الحسكة08010186222غزالهفايزه احمد عابد384503203895

582كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01الحسكة08110001634نوفهعماد جالب الحماده384603203896

وزارة التجارة الداخلية الال846.0019963ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1977-04-05الحسكة08160065120مهديهعبد العزيز عنتر مال ابراهيم384703203897

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2520.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-01الحسكة08100189290عذبههبا محمد عطيه384803203898

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-18الحسكة08170046751مريمزبيده علي عبد العباس384903203899

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01الحسكة08140037652سعودةبهار صاروخان حاجي385003203900
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وزارة االدارة المحلية الال2304.0020140علميثانوية عامةثانوية1987-05-26الحسكة08040042359خضرةخلود سالم الحساني385103203901

والبيئة

745كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة المالية13محاسب رسوم

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1904.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06الحسكة08110084523لينداورده انطون صومي385203203902

وزارة االدارة المحلية الال1887.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1974-08-19الحسكة08010023206خزنةحسين جواد الظاهر الملحم385303203903

والبيئة

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2404.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-25دير الزور09010003433سعادعبير سعد الحسن385403203904

وزارة االدارة 569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1503.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-11الحسكة08040042314خضرةاالء سالم الحساني385503203905

المحلية والبيئة

14كاتب

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010094710عمشهمها محمود العمير385603203906

وزارة الشؤون االجتماعية الال1815.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08010067930مهاهال عزت عزت385703203907

والعمل

750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1924.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-27الحسكة08040018608المازهاسماء زابط السطام385803203908

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2196.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-30الحسكة08090193743زبيدهفاطمه سليمان الطيف385903203909

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2446.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08الحسكة09030056638نوفهيسرى عبد الوهاب العبد اللطيف386003203910

وزارة التجارة الداخلية الال84.9220043ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-08-20الحسكة08100070686عزيزهبسام محفوظ محمد386103203911

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01الحسكة08120080804درههاله احمد الكعود386203203912

757كاتب اولوزارة المالية750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1796.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-20الحسكة08010181554آمنةقمر حسام الظاهر386303203913

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09010141664براءهقمر نزيه االشرم386403203914

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-17الحسكة08010131164كمرهكوثر احمد صالح386503203915

وزارة التجارة الداخلية الال347.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-03-01الحسكة09010098059انتصارنوره تحسين المحمد نوري386603203916

وحماية المستهلك

وزارة االدارة المحلية 486بائع

والبيئة

141كاتب ماليوزارة النقل1001عامل مخططات

569كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01دير الزور09010104822جوريةفاطمة سالمه الخلف386703203917

وزارة االدارة المحلية الال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-10الحسكة08020064116ترفهحسين علي الكنو386803203918

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14كاتب

والبيئة

أمين مستودع 

التجهيزات

361كاتب ضبطوزارة العدل12

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1323.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-22الحسكة08040025879كفاءحمديه محمد النامس386903203919

583كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-30الحسكة08090023720كمرهاحمد محمد العثمان387003203920

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-07الحسكة08010133159عمشةزهره سلمان الجدي387103203921

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

وزارة التجارة الداخلية 569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2366.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04الحسكة08080009485عفيفهحوريه بشير الكبش387203203922

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 483مراقب رئيسي

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

1199عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2656.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-11-16الحسكة08010097220فاطمهسحر يوسف السيد387303203923

وزارة الشؤون االجتماعية الال1470.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-15الحسكة08040001716مناستهاني خالد النزال387403203924

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

1199عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2521.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01الحسكة08040040519عمشهنجوى محمد سليمان387503203925

585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1560.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-06الحسكة08120141700هيامزهره جمال العلي387603203926

585كاتب رئيسيوزارة الصحة760كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة الماليةالال1644.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-15الحسكة08090176385خاتونماريه عبد سليمان387703203927

وزارة االدارة 750كاتب اولوزارة المالية739مراقب مساعدوزارة الماليةالال2285.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08040037566شيخهاليمامه عبدهللا الهصر387803203928

المحلية والبيئة

13محاسب رسوم

وزارة التجارة الداخلية الال2481.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01الحسكة08020045307سعدهعفره محمود المزيد387903203929

وحماية المستهلك

506كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-06-21الحسكة08010136392زكيهسحر تركي الحمود388003203930

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال63.8520170

المركزي

50كاتب

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2067.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02الحسكة08160004302فاطمهعنود ضيف العزام388103203931

والبيئة

وزارة االقتصاد 14كاتب

والتجارة الخارجية

161كاتب

1199عامل مهنيوزارة الكهرباء1198عامل مهنيوزارة الكهرباء1197عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3123.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01الحسكة08010096967فاطمهرويده علي علي حسينو388203203932

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1586.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10الحسكة08040037603شيخهلبانه عبدهللا الهصر388303203933

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01الحسكة08010000970فلايرخلود طركي غازي388403203934

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1493.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-08الحسكة08010091224صبحهبسمه عبيدو العبدهللا388503203935

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة569كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2067.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25الحسكة09120014581دعدهبه جمعه الجراد388603203936

361كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الحسكة08010070137سعدهريم عيسى العجيل388703203937

وزارة الشؤون 754كاتب اولوزارة الماليةالال1755.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010070155سعدةفال عيسى العجيل388803203938

االجتماعية والعمل

750كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1904.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-15الحسكة08110015056نيسانةاثرا حنا حنا388903203939

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20الحسكة05070012424رائدةمصطفى تامر سفر389003203941

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2551.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25الحسكة08040044963تمامفاطمه حسين خليف389103203942

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1534.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-17الحسكة08120047392هنوفدانا خضر المحمد389203203943

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-20الحسكة08120031281نورهعارف خضر الخليف389303203944

357كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الحسكة08160037094مريمبوثينه عزالدين العلي389403203945

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة358كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-23الحسكة08120081392نوالمحار محمد العبوش389503203946

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2018.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02الحسكة08170049488فاطمهبسمه محمد المأمون389603203947

المعهد التقاني معهد1997-02-10الحسكة08120111745خضره العلونور ابراهيم الجدوع389703203948

الصحي

574مساعد فني أولوزارة الصحةالال95.7820180أشعة

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2276.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-10الحسكة08100067754سلطانه حسينعلياء اسماعيل حسين389803203949

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1845.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-23الحسكة08090170767فوزيهسناء فرحان الشبلي389903203950

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2374.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20الحسكة08090029976عرنهبدران حسن الخلف390003203951

وزارة األشغال العامة الال3074.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-07-01الحسكة08050040960عنودانتصار داود العبد390103203952

واإلسكان

1046مدرب  طاقة شمسية

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2052.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01الحسكة08010146558اسيافادي خضر المصطفى390203203953

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2352.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20الحسكة08010155175هاللهاحمد علي الفتاح390303203954

568كاتب رئيسيوزارة الصحة357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01الحسكة08010131444حنانهدلة فرحان الزوبع390403203955

584كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة582كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0019993أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-20الحسكة08090098690صبوحهاحمد خلف رومي390503203956

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-10الحسكة08090166398نافهعتاب صالح شيخ ابراهيم390603203958

المعهد التقاني معهد1990-01-16الحسكة08120081452فرحهباسل عبد عبيد390703203959

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال78.4220098إنتاج حيواني

الزراعي

396مراقب زراعي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20دير الزور09070061142جوهرهريم علي العزيز390803203960

583كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-02الحسكة08090136020فوزيةفاطمة محمد االحمد390903203961

وزارة االدارة المحلية 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال122.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1971-06-06الحسكة08160067417مهديهخالد عنتر مال ابراهيم391003203962

والبيئة

وزارة االقتصاد 11أمين مستودع اللوازم

والتجارة الخارجية

161كاتب

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-19الحسكة08010087592ترفهشاهه منيف مسلط391103203963

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1827.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05الحسكة08080019002خلفهعبدهللا معيوف الحمود391203203964

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2293.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01الحسكة08020077678حمدهمريم سمعو الناصر391303203965

358كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-13الحسكة09030009981هدىليندا فرحان هزاع391403203966

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية736كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2010.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01الحسكة08010163001املآية سليمان صالح391503203967

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1834.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10الحسكة08010123088كاجهانأسماء حسين الفروخ391603203968

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-17الحسكة08040077536جميلهساره عمير خميس391703203969

الهندسي

138مساعد مهندسوزارة النقلالال76.0720200المساحة

وزارة التجارة الداخلية الال3175.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-15الحسكة08100072588سهامرودا جابر حمو391803203970

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحة584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1305.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08140066312امينهنسرين خلف العبو391903203971

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1494.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08100019798فاديهأريج سالم خلف392003203972
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الثانية:الحسكة        الفئة:محافظة

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2352.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-20الحسكة08010043056فتحيةإسراء احمد شريف ابراهيم392103203973

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1991.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28الحسكة08110003081جوهرهحاجر نايف السعيد392203203974

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-17الحسكة08090116113شيخهدره عمر شيخ موسى392303203975

وزارة الشؤون االجتماعية الال2336.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-07-20الحسكة08010084075جميلهجليله عبد الرزاق المسلط392403203976

والعمل

750كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1661.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الحسكة08060009080حمدهاسالم خليل عبيد392503203977

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1674.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-06-04الحسكة08060009076حمدهبتول خليل عبيد392603203978

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية الال138.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-15الحسكة08010173205لطيفهرهام دخيل الذياب392703203979

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحة11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-07الحسكة08010113674كمرهتركيه عثمان حسين392803203980

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال1574.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الحسكة08010078964كمرهفاطمه الزهراء حسين الموسى392903203981

585كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-20الحسكة08100112331شكريهزنيب عبد الرحمن ابراهيم393003203982

584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحة755كاتب اولوزارة الماليةالال2486.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02الحسكة08100112312زينبنارين احمد خليل393103203983

358كاتب ضبطوزارة العدل361كاتب ضبطوزارة العدل357كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-22الحسكة09010148863فلايرلبنى داوود العكل393203203984

755كاتب اولوزارة المالية757كاتب اولوزارة المالية760كاتب اولوزارة الماليةالال2532.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-04-13الحسكة08150043825مها سباهيندى جمال السليمان393303203985

582كاتب رئيسيوزارة الصحة583كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-10دير الزور09080019716هناءضحى حميد مالمديد393403203987

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08110070482صبحهمريم بشير االبراهيم393503203988

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال2593.0020180ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1997-01-03الحسكة09030083011صفاءريم محمد العطيه393603203989

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30الحسكة08170069146حسينهدليله ابراهيم العلي393703203990

وزارة التجارة الداخلية الال2409.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-07-01الحسكة08090084547روضهبشرى خليل سيد عيسى393803203991

وحماية المستهلك

487عامل مكافحة وتعقيم

362كاتب ضبطوزارة العدل584كاتب رئيسيوزارة الصحة585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1269.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الحسكة08090084568روضهريم خليل سيد عيسى393903203992

وزارة االدارة المحلية الال116.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-15الحسكة08100080530لمعهعبد الباسط ظاهر الحفيان394003203993

والبيئة

506كاتب ضبطوزارة العدل358كاتب ضبطوزارة العدل11أمين مستودع اللوازم

المعهد التقاني معهد1992-03-08دير الزور09120000268بشرانجوى طه البطاح394103203994

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال70.3720140

المركزي

50كاتب

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06إدلب07190007307غادةمهان فاخر بنانه394203203995

المعهد التقاني معهد2000-03-15الحسكة08010170192زهرهندى محمد الشالش394303203996

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري المصرفي 

التجاري المصرفي )
ً (سابقا

مصرف سورية 49كاتبمصرف سورية المركزيالال77.7420200

المركزي

50كاتب

المعهد التقاني معهد1994-03-07الحسكة08100168097امينهرغدا ابراهيم جر بوع394403203997

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

838مساعد مهندسوزارة الموارد المائيةالال73.5120140

وزارة االقتصاد 568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1672.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-07الحسكة08030041026زكيهامنه عبد محمد394503203998

والتجارة الخارجية

506كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

المعهد التقاني معهد1968-06-24الحسكة08010027026مارينكابي بطرس يعقوب394603203999

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.4019913انتاج نباتي

الزراعي

396مراقب زراعي

1201عامل مهنيوزارة الكهرباءالال291.0020052ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-01-01الحسكة08030001216عذرهاحمد مخلف العيافي394703204001

1086مفتش حقائب اناثوزارة النقلالال3522.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-06-25الحسكة08170005522ارقيهسناء علي فندي394803204002

وزارة االقتصاد والتجارة الال280.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-06الحسكة08120024002خنسهريم محمد الحميدة394903204003

الخارجية

وزارة االقتصاد 362كاتب ضبطوزارة العدل161كاتب

والتجارة الخارجية

160مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون االجتماعية الال1819.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08140040799مريمورده مصطفى السعيد395003204004

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

568كاتب رئيسيوزارة الصحة361كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدلالال1402.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010368374لمياءرؤى وليد الصالح395103204005

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2140.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-22الحسكة08090171322فاطمهاحمد حسين األحمد395203204006

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الحسكة08010114242سكينههشام محمد الشيخ علي395303204008

357كاتب ضبطوزارة العدل506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2091.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20الحسكة08010171899مهاهيبه عبدهللا الظاهر395403204009

وزارة االقتصاد والتجارة الال2251.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-13الحسكة08100050206سارهمريم فرحان مجيد395503204010

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 160مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة479مراقب رئيسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال1410.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-09-24الحسكة08010176904ثريهساجده جاسم حسين395603204012

والعمل

735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة المالية73كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20الحسكة08160077656ليلىكميليا احمد الرزه395703204013

وحماية المستهلك

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة480مراقب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية الال1640.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-09-28الحسكة08100050185سارهخنساء فرحان مجيد395803204014

وحماية المستهلك

747كاتب اولوزارة المالية482مراقب رئيسي

وزارة الشؤون 735كاتب رئيسيوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2484.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-01الحسكة08010050629نعيمه غاترفاطمه سمعو الحسن395903204015

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

569كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1667.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-28الحسكة08010251855فاطمهنور حسين العبيد396003204016

وزارة الشؤون االجتماعية الال1780.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-10الحسكة09060005808مهاميار راتب المحمد396103204017

والعمل

745كاتب اولوزارة المالية735كاتب رئيسيوزارة المالية73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-01الحسكة08080018898عمشهنسوم احمد مصطفى396203204018

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1989.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-26الحسكة08040054250جميلةنور خليل العبيد396303204019

وزارة االدارة 506كاتب ضبطوزارة العدل568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1962.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-22الحسكة08050012980نوفه االسعداحمد حماد صليبي396403204022

المحلية والبيئة

11أمين مستودع اللوازم

569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10الرقة11020016915خلفهدالل عيسى العلي396503204023

وزارة الشؤون 750كاتب اولوزارة المالية745كاتب اولوزارة الماليةالال2540.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الحسكة08010048898صفيهيمنى داود األحمد396603204024

االجتماعية والعمل

73كاتب رئيسي

506كاتب ضبطوزارة العدل569كاتب رئيسيوزارة الصحة568كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2347.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-09الحسكة08080006917فاطمهرجاء زيدان الشويخ396703204025

وزارة التجارة الداخلية الال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04دير الزور09010135472نجوىآالء وليد الطه396803204026

وحماية المستهلك

568كاتب رئيسيوزارة الصحة506كاتب ضبطوزارة العدل480مراقب رئيسي

584كاتب رئيسيوزارة الصحة362كاتب ضبطوزارة العدل585كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1885.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-25الحسكة08140033266نورهنزهه عبد الكعود396903204028

وزارة الشؤون 584كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1944.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الحسكة08110024355عائشهفاطمه عدنان حصيني397003204029

االجتماعية والعمل

583كاتب رئيسيوزارة الصحة73كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 1200فني صيانةوزارة الكهرباءالال4070.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-03-21دير الزور09010019782هناءدعاء عدنان المطلق397103204030

والبيئة

1000عامل حاسوب
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