
خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العامنوع المؤهل العلميتاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

488مدرسوزارة التربية487مدرسوزارة التربية486مدرسوزارة التربيةالال72.4820170تربية رياضيةتربيةإجازة1991-06-20الرقة11010057111زكيهمجد خوجه امين104100001

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.8920143معلم صفتربيةإجازة1988-11-01الرقة11020045434وطفه الحمادهعساف حسين العساف العساف204100002

وزارة الزراعة 468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال60.9120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-24الرقة11030003304عائشه الداودغصون علي الحسين الداود304100003

واإلصالح الزراعي

1194مدرس

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.1620200معلم صفتربيةإجازة1996-01-04الرقة11070024109دالل خضررجاء مصطفى أحمد404100004

482مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربية481مدرسوزارة التربيةالال61.4020090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-01الرقة11040021895نجمه السميرفوزه عبد الرحمن العبد504100005

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.0920194معلم صفتربيةإجازة1991-07-01الرقة11020001175تركيهأحمد محمد محمد علي604100006

498معلم صفوزارة التربيةالال62.6720210معلم صفتربيةإجازة1990-05-26الرقة11070059397زكيه حجي اسماعيلندى عبد الكريم خضر704100007

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال64.6020172تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الرقة11010015238مريمعبد العزيز شواخ العباس804100008

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال61.7620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-05الرقة11010285933حمره الورديوضحه موسى الشبلي904100009

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.7620200معلم صفتربيةإجازة1994-08-08الرقة11020023760سهام العوض الحسنهيام حسين ابراهيم1004100010

475مدرسوزارة التربيةالال55.7620190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-15الرقة09040026229نجاح المحمد االبراهيم البعاجمريم تركي الجلود1104100012

وزارة االدارة المحلية الال64.1620184دراسات قانونيةحقوقإجازة1988-05-24الالذقية06200010696حياةيائل سليم جديد1204100013

والبيئة

معاون رئيس شعبة السجل 

العقاري

وزارة الزراعة واإلصالح 1

الزراعي

507معاون رئيس كتابوزارة العدل398معاون رئيس شعبة

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.7420180معلم صفتربيةإجازة1979-01-14الرقة11020025118خود الحمودمريم علي حسن1304100014

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.2020180معلم صفتربيةإجازة1990-05-10الرقة11020025147خود الحمودخديجه علي حسن1404100015

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال63.5920210معلم صفتربيةإجازة1994-07-01الرقة11030054227حليمه العلينجمه عبدهللا الخلف الجراد1504100016

وزارة االدارة المحلية الال62.0620191دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-01الرقة11020025278رمانه الرجبعبدهللا ابراهيم الرجب1604100017

والبيئة

معاون رئيس شعبة السجل 

العقاري

505معاون رئيس شعبةوزارة التربية284إداري جامعيوزارة الصحة1

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربية503معلم صفوزارة التربيةالال74.6420190رياض أطفالتربيةإجازة1994-11-15الرقة06010077415نسرين عباسرؤى جميل زوبلو1704100018

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال67.3320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-10الرقة11030023906فاطم الجوالحليمه احمد الجوال1804100019

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-08-16الرقة11030030223مريم خزيمبسيمه حسن الحسين الجاسم1904100020

كيمياء<

وزارة الزراعة واإلصالح 466مدرسوزارة التربيةالال70.5620210كيمياء بحته

الزراعي

1197مدرس

499معلم صفوزارة التربيةالال60.1620210معلم صفتربيةإجازة1994-06-06الرقة11030005651زهره العبدنادية عبد االحمد الفياض2004100021

502معلم صفوزارة التربيةالال63.6420210رياض أطفالتربيةإجازة1997-01-10الرقة11030021930سالله الحميدعيده سليمان حميد2104100022

464مدرسوزارة التربية463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربيةالال71.3420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-06-26الرقة11020010288جميله العيدمريم احمد العلي2204100023

499معلم صفوزارة التربيةالال70.7020190معلم صفتربيةإجازة1983-11-01الرقة11030009131فطيم الحاج عكلهجوزه هالل الديك2304100024

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال65.2720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01الرقة11050031666رابعة السلطانعزت علي سلطان2404100025

473مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال57.3920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08الرقة11020008842دنيا الجاسمبتول علي الفحل2504100026

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال59.8120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-05الرقة11020016060مريم المحمدزهره محمد العكله2604100027

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال60.7220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-27الرقة11020037338وضحه الحديدآمنه عبد الغني ذياب الشحاذه2704100028

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال76.3220210معلم صفتربيةإجازة1996-08-09الرقة11030006381عائشه شنخراميمه احمد السالم2804100029

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال60.2220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الرقة11020038025دالل الحمود العكلهرشا بدري العوده2904100030

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال64.2720210معلم صفتربيةإجازة1993-06-25الرقة11030018395جمله الدرويشلينا ناصر االحمد3004100031

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.4820200معلم صفتربيةإجازة1991-01-01الرقة11010140676شيخه العمردعاء محمد المطر الحمد3104100032

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال65.9820190معلم صفتربيةإجازة1994-08-01الرقة11010304018نافلهشمسه هواش الغضبان الهنيدي3204100033

458مدرسوزارة التربية457مدرسوزارة التربية456مدرسوزارة التربيةالال72.2820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01الرقة11020010798خود الكديريمريم عبدهللا الخلف الحماده3304100034

464مدرسوزارة التربية463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربيةالال72.9220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-30الرقة11020044653كافيه شحاذهفاطمه عبد الرضا العجه3404100035

458مدرسوزارة التربية457مدرسوزارة التربية456مدرسوزارة التربيةالال76.9720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-15الرقة11020010728عدله العليفضه عبد حماده3504100036

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال60.1320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-18الرقة11020026465ميره العوادعلي عجيل الشحنه3604100037

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01الرقة11020044108خود العبد الشيخوصال صالح المربط3704100038

كيمياء<

465مدرسوزارة التربية466مدرسوزارة التربيةالال70.5520200كيمياء بحته

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.9120180معلم صفتربيةإجازة1991-05-02الرقة11070069609حسنة الحماديلينا احمد الحمادي3804100039

464مدرسوزارة التربية463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربيةالال58.3619990رياضياترياضيات<-العلومإجازة1970-02-08الرقة04010374639ازدهاروفاء محمد شريف ادريس3904100040

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.7520180معلم صفتربيةإجازة1989-03-15الرقة11010254848هدلة العبدأماني علي الجاسم4004100041

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربية479مدرسوزارة التربيةالال59.5820130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-06الرقة11060019953خدوج المصطفىرشا ابراهيم العيسى4104100042

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال69.6420190معلم صفتربيةإجازة1984-04-02الرقة11030010384صبحه حمادهكوثر حسن الحمد4204100043

490مدرسوزارة التربية489مدرسوزارة التربية491مدرسوزارة التربيةالال61.7620180شريعةشريعةإجازة1990-04-10الرقة11060074725عوش عبد الحيابتسام منزل محي الدين4304100044

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.1720210معلم صفتربيةإجازة1992-01-01الرقة11020023381خود الكالحخلفه علي الناصر4404100045

482مدرسوزارة التربية481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربيةالال62.6420143جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-10الرقة11020008680زهره غبنحسين علي العبد الغبن4504100046

473مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربيةالال58.8720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الرقة11030037061فطيم الخزيمعفاف متعب الحمود العكله4604100047

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال57.9520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-26الرقة11010093562منى العليدينا احسان العبادي4704100048

501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال66.6420120رياض أطفالتربيةإجازة1989-04-20الرقة07100093796سعاد المرعينادية عمر غزال4804100049

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.4620180معلم صفتربيةإجازة1992-04-05الرقة11010097489عيده الحمد الفارس الخلفناديه عيسى علي4904100050

501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال73.3420120رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-03الرقة11030011750نايفه العراتنسرين صالح الحرامي5004100051

458مدرسوزارة التربية456مدرسوزارة التربية457مدرسوزارة التربيةالال69.5620190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-05-02الرقة11030026312جميله الكريباننور محمد االحمد المربد5104100052

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.2620190معلم صفتربيةإجازة1994-06-10الرقة11020050426فطيم ايتمهدى علي المطر العجة5204100053

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.4020210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01الرقة11020012988سكوت االحمدحليمه عبدهللا الحيوي5304100054

476مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال63.9920140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-09الرقة11020027261فاطمه العلي الفراجبشار خميس المعجل5404100055

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال63.6420210معلم صفتربيةإجازة1995-01-10الرقة11030016130جازيه المهنانجاح محمد األحمد5504100056

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربية479مدرسوزارة التربيةالال63.6020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-20الرقة11060020634سهام العبد هللاهبة هللا عبد هللا العبد هللا5604100057

وزارة الزراعة واإلصالح الال75.6320180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-02-05الرقة11020004708هالله االبراهيمسيف حسن الخلف الخليل5704100058

الزراعي

وزارة االقتصاد 285إداري جامعيوزارة الصحة399معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

163معاون رئيس شعبة

489مدرسوزارة التربيةالال60.3620150شريعةشريعةإجازة1984-01-01الرقة11010118072فاطم الشويخماريا محمد السنيد5804100059

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال57.1020082لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-24الرقة07090000559مريم القزقمحمد أحمد االبراهيم5904100060

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.6820100حقوقحقوقإجازة1988-01-20الرقة11030040869خلودبسمه اسماعيل المحمد6004100061

الزراعي

505معاون رئيس شعبةوزارة التربية506معاون رئيس شعبةوزارة التربية398معاون رئيس شعبة

475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال69.7720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-01الرقة11010105194نجاة جاويشدعاء محمود محمد زكريا6104100062

501معلم صفوزارة التربية503معلم صفوزارة التربيةالال74.6020210رياض أطفالتربيةإجازة1983-03-15طرطوس10160008847بديعه يوسفداليا وجيه يونس6204100063

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.3120210معلم صفتربيةإجازة1994-05-02الرقة11020001087خوله االحمدرهام طلك طلك6304100064

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال65.9620100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-20الرقة11030003903بدره المحمدهبه عبد سباكة6404100065

وزارة الزراعة 469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال62.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-26الرقة11070033303حميده العبودربا محمد العبود6504100066

واإلصالح الزراعي

1194مدرس

502معلم صفوزارة التربيةالال65.2820130رياض أطفالتربيةإجازة1989-01-05دير الزور09040023323نجمه الصالحريم حسين العلوش6604100067

499معلم صفوزارة التربيةالال66.1220200معلم صفتربيةإجازة1993-04-03الرقة11030016356فطيم عاشجروعه حسين الجمعه6704100068

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال65.8420180معلم صفتربيةإجازة1993-02-25الرقة11020000235شمسه االبراهيمغدير عبد الحميد الجاسم6804100069

وزارة الزراعة واإلصالح 462مدرسوزارة التربيةالال75.5720120رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-06الرقة11020017500فضه بكارصبحيه جمال الحمود6904100070

الزراعي

1196مدرس

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.5520193معلم صفتربيةإجازة1979-05-20الرقة11050010611هاللةحسن ابراهيم المحمود العلي7004100071

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال60.9120190معلم صفتربيةإجازة1983-09-20الرقة11050053999جميله الحمودمنار مسهوج العماش7104100072

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.4620210معلم صفتربيةإجازة1993-01-01الرقة11020014321حليمه سطممريم محمود المحمود الظاهر7204100073

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال62.6620210معلم صفتربيةإجازة1997-01-10الرقة11060021348عوش الدرويشهبه عبدالرزاق الدرويش7304100074

507معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال70.5620200تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1992-01-05حلب02340058219فضههناء أحمد الدندن7404100075

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال62.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-28دير الزور09010114385نهلة الخميسرغد عبد الصالح العكلة7504100076

490مدرسوزارة التربية489مدرسوزارة التربيةالال62.9320099شريعةشريعةإجازة1986-06-27الرقة11010127203رابعة الحسنالمعتصم باهلل صالح الصالح7604100077

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال56.0519970لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-03-20الرقة02030008960روزه عيسىغصون محسن الميهوب7704100078

456مدرسوزارة التربية457مدرسوزارة التربيةالال75.6320210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1990-09-01الرقة11030016867سوريه المصطفىخلفه عبد القادر سيف7804100079

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.4320210معلم صفتربيةإجازة1996-01-20الرقة11010185090سهام البرديفلاير عبد العزيز الخلف7904100080

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال63.0020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الرقة11060010742فضه الخلفرضاب حمادي العساف8004100081

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال57.9620120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-01الرقة10140013537سميرا حسنباسل يونس عثمان8104100082

475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال59.7220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-31الرقة11020019253زلخةانس حسين المحمد8204100083

498معلم صفوزارة التربيةالال66.5020190معلم صفتربيةإجازة1987-01-10الرقة11020049285رزقيةعلياء جاسم العبود8304100085

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال78.4920110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-20الرقة11010260011نافلة الحراميامل هواش الغضبان الهنيدي8404100086

474مدرسوزارة التربيةالال69.2020110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-10الرقة11020022780فطيم محلكوثر عبد الرحمن غبن8504100087

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال68.5120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-20الرقة11010267807ساره مصطفىآسيا ابراهيم الحمود8604100088

501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال77.2620210رياض أطفالتربيةإجازة1990-01-20الرقة11030033592هالله السالمهندى طه العجيل8704100089

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال65.5420210معلم صفتربيةإجازة1989-09-30الرقة11020022600زكيه الجاسم الموسىعبير محمد العلي العمر8804100090

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال60.9220190معلم صفتربيةإجازة1985-01-20الرقة11050053991جميله الحمودوديان مسهوج العماش8904100091

األولى:الرقة        الفئة:محافظة
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األولى:الرقة        الفئة:محافظة

502معلم صفوزارة التربيةالال66.8820200رياض أطفالتربيةإجازة1993-03-11دير الزور09040019525ليلى الناصرهناء احمد حمادي9004100092

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01إدلب07170051384غادة قبيطريهيا فهد عبد هللا9104100093

كيمياء<

467مدرسوزارة التربية466مدرسوزارة التربية465مدرسوزارة التربيةالال67.5720200كيمياء بحته

473مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال53.8620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-01الرقة05150001118هنا فاضلنجوى هاشم عيد9204100094

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال55.7420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-25الرقة11020010284جميلهجواهر احمد العلي9304100095

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال68.4520153معلم صفتربيةإجازة1976-01-25الرقة11050043737شمسةفواز صادق الحمود الشين9404100096

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.6320180معلم صفتربيةإجازة1993-01-18الرقة11010125786خديجةنورة محمد المحمد9504100097

503معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال66.6120150رياض أطفالتربيةإجازة1979-10-05الرقة11010036094امينه قبسعائشه ابراهيم الثامر9604100098

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال55.9120121تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-05-04الرقة11020026113فطيم الحمودخالد محمود الكديم9704100099

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال64.6220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-20الرقة11050045628وردهفاطم عبدهللا حسن9804100100

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال65.2820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-30الرقة11020002432زهره الحمادههبا خلف الطلك9904100101

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال66.9220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب02390058508عزيزهميساء محمود الحسن10004100102

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال58.4020088لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-22الرقة11010152909فهيمه العثمانياسر محمود دردة10104100103

501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال61.8020200رياض أطفالتربيةإجازة1980-07-18الرقة11020043363خلفه الطرادخديجه محمد الطراد10204100104

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال58.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-20حلب02370010228زهره حاجي عبد القادروجدان محمود عبدي10304100105

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال56.6120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-14الرقة11010157127هالله الجاسممنى عبد الجرجب10404100106

478مدرسوزارة التربيةالال60.2320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-25الرقة11030003217عدله عسكرفاطم عبد المخيمر10504100107

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال64.4020210رياض أطفالتربيةإجازة1993-09-15الرقة11020035144حليمه العمر السليمانهديل محمود السليمان10604100108

457مدرسوزارة التربية456مدرسوزارة التربيةالال76.1220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-02-01الرقة11020034880عزيزه الفرجدالل حميد الفرج10704100109

457مدرسوزارة التربيةالال77.8620190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01الرقة11030001951فاطمه العسكرحال احمد العلي الحسين10804100110

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال70.0220180معلم صفتربيةإجازة1977-05-07حلب02370009782حوريه العيسىهناء خمري الصالل10904100111

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال76.8220200معلم صفتربيةإجازة1994-04-01الرقة11020027906وضحه العيسى الخلفنجاح عواد الخيري11004100112

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال59.1720190معلم صفتربيةإجازة1990-06-20الرقة11020012162خاتون المحمدايمان محمود الجراد11104100113

476مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال63.1720180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الرقة11060041822مريش المحمددالل احمد المحمد11204100114

476مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال64.8120208لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-03الرقة11020023173زكيه الفياضصالح حمود الكالح11304100115

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.8920210معلم صفتربيةإجازة1996-01-04الرقة11020046133شمسه عليمنال حمود العلي11404100116

463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربيةالال63.8920130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1986-08-10الرقة11020032711عوش العليصباح حسين الحسن11504100117

482مدرسوزارة التربيةالال61.6520190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09060001355فضه البخيتزهره عايد الرجب11604100118

501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربية503معلم صفوزارة التربيةنعمال62.9120190رياض أطفالتربيةإجازة1983-01-01حمص04060015186جوريه سلمونمروا حلمي سلمون11704100119

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.6720190معلم صفتربيةإجازة1980-12-01الرقة11070034781صفيهرقيه سليمان الخلف11804100120

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال64.8520193معلم صفتربيةإجازة1975-02-10الرقة11060077710خديجه الموسىحسين خليف الحمود العمر11904100121

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.8620070طب بيطريطب بيطريإجازة1983-03-01الرقة11020023099غزاله مربدعيسى صالح الموسى12004100122

الزراعي

400طبيب بيطري

475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربية476مدرسوزارة التربيةالال57.0720212ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-24طرطوس10030013498هيام قاسمعلي أمين قاسم12104100123

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.1320180معلم صفتربيةإجازة1971-01-01الرقة11020027523زياده المحمدمريم عبد البري12204100124

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال70.5320210معلم صفتربيةإجازة1997-06-05الرقة11060009915شمسه المحمدهال محمد األحمد12304100125

469مدرسوزارة التربيةالال62.3720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-20الرقة11030015625فطيم العجيلمنى موسى المحمد الحمد12404100126

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال61.9720134لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الرقة11030027985نجمه الدليميعبد الرحمن علي العبد12504100127

456مدرسوزارة التربيةالال72.6220190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-06-05الرقة11020018751زريفه فراجعبير خالد الحسين12604100128

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-02-09الرقة11030042018فطيم المربدياسمين عبد الرحمن الحسين12704100129

فيزياء<

459مدرسوزارة التربية460مدرسوزارة التربيةالال71.1820200فيزياء

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.9520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01الرقة05220020778فاطمه العلينور سمير المصطفى12804100130

470مدرسوزارة التربيةالال68.2020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-15الرقة11010300491نهله كعبورهند حسن احمد12904100131

498معلم صفوزارة التربيةالال63.6820180معلم صفتربيةإجازة1992-10-20الرقة11020031197فطيم المحمدمنى عبدهللا الحبيب13004100132

456مدرسوزارة التربيةالال78.5320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01الرقة11020050120خولة االحمدازدهار جمعه الحسين13104100133

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال62.9320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-20الرقة11030025962عائشه الحمد الخضرحوريه علي المصطفى13204100134

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.0020213معلم صفتربيةإجازة1971-08-09الرقة11100012392زكيه العمرعايد نبو المسلم13304100135

وزارة الزراعة 505معاون رئيس شعبةوزارة التربية506معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال61.7020099حقوقحقوقإجازة1984-10-29الرقة11050039327سعدةياسر حسن الحسين13404100136

واإلصالح الزراعي

398معاون رئيس شعبة

473مدرسوزارة التربيةالال67.6020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1991-05-10إدلب07170057332شكريةنور الهدى سمير جنيد13504100137

482مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربية481مدرسوزارة التربيةالال60.8820113جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01الرقة11030018965خلفه السيدفارس احمد فياض13604100138

470مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال59.2220123لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-01-02الرقة11030041370خرمه الحميدياسين حمود سوعان13704100139

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال58.4120140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02الرقة11010070313فوزهتهاني حسين الحميدي13804100140

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-12-20الرقة11020045637آسيا الطرادآيه محمود الطراد13904100141

كيمياء<

466مدرسوزارة التربية465مدرسوزارة التربيةالال70.7020190كيمياء بحته

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.2920200معلم صفتربيةإجازة1986-02-28الرقة11020013956فطيم الخضرخوله شواخ الخضر14004100142

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال63.5520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-16الرقة11020023957نوره عبدهللامريم احمد العساف14104100143

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.2320200معلم صفتربيةإجازة1995-01-06الرقة11020030766رحمه المحمدبراءة علي الشباط14204100144

471مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربيةالال57.9420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-05الرقة11030025961فطيم العلي الدرويشصالحه عبدهللا المصطفى14304100145

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-08-03الرقة11030030207مريم خزيمابتسام حسن الحسين الجاسم14404100146

كيمياء<

وزارة الزراعة واإلصالح 466مدرسوزارة التربيةالال73.2720200كيمياء بحته

الزراعي

1197مدرس

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال67.0420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-25الرقة11010260051شمسه العبوتمام هواش الغضبان الهنيدي14504100147

286باحث إجتماعيوزارة الصحةالال64.4620210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01الرقة11030014070يازي الحسين الحراميعبير جمعه الحويج الصليخ14604100148

471مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربيةالال58.6820130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-20دير الزور09040009850مهيه حسين الطلفاحصباح علي الحسين14704100149

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.2020190إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-01-03الرقة11030017531وضحه العليعبد العزيز خلف السلطان14804100150

الزراعي

1199مرشد تربوي

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال62.8620200معلم صفتربيةإجازة1995-05-01الرقة11030026328دلخه العكلهسميه احمد االحمد14904100151

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال68.4420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-07الرقة11010073512مريم احمد الهاديمها ابراهيم العيسى العبدهللا15004100152

482مدرسوزارة التربية481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربيةالال60.7020130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01حلب02120303149امنه درغلهيفاء يحيى السمعو15104100153

458مدرسوزارة التربية457مدرسوزارة التربية456مدرسوزارة التربيةالال68.3720170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-05-10الرقة11010171319يقظه فرهسيبال احمد االبراهيم السعيد15204100154

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال70.3520203معلم صفتربيةإجازة1976-01-02دير الزور09010153349فطيم ابراهيمحسين شاهر الهالل15304100155

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال63.6520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-10الرقة11020035177صبحه عبدهللانهله عايد العلي الفرج15404100156

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال62.5820210رياض أطفالتربيةإجازة1994-03-10الرقة11020039700عمشةوفاء فواز العليوي15504100157

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربية503معلم صفوزارة التربيةنعمال69.4420200رياض أطفالتربيةإجازة1977-05-20حمص04080006735سفيرهخديجه عيسى العيسى15604100158

477مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربيةالال60.5020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-12الرقة11050017008مريمآيات مطرود جلغيف15704100159

479مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربيةالال66.3520220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01الرقة11010254658خاتونهيا أحمد الحسين15804100160

498معلم صفوزارة التربيةالال64.1420200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01الرقة11020048591هديه االحمدهند جاسم الحسن المحمد الجاسم15904100161

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال66.8820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-04الرقة11050036548حليمه الشماويمريم جاسم الكاطع16004100162

476مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربيةالال69.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-08الرقة11030035002حوريه المحمدعبدهللا جدوع الخلف16104100163

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال63.5820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-02الرقة11010019288زهية الحمودنهلة احمد العلي16204100164

470مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال62.5420133لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-14الرقة11030011099حوريه العبدعبد الرحمن محمد الصالح16304100165

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.3720190معلم صفتربيةإجازة1995-07-10الرقة11010215839اميره الكعمشابراهيم احمد الكعمش16404100166

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال62.5120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-10الرقة11020026964خديجه خالدسعاد خميس العلي الحميد16504100167

499معلم صفوزارة التربيةالال63.7020200معلم صفتربيةإجازة1984-05-03الرقة11030022687آمنه الحسين الجاسمفطيم محمد الظاهر16604100168

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال62.2620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01الرقة11070020426عيده الحاج حمديامينه عمر العلي الشنداخ16704100169

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-11-15دير الزور09040034463عمشهمريم عبيد العايد العكال16804100170

كيمياء<

466مدرسوزارة التربيةالال71.2520210كيمياء بحته

468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال64.6620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-09الرقة11010084055صبحه الحسيناميره حجي الشحاذه16904100171

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال62.7420133تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-11-29الرقة11010239507طرفه النزالعبد الرحمن ابراهيم السيد17004100172

476مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال56.3320120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-10الرقة11010055368وزنه المحمدرقيه شحاذه الحميد17104100173

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.1820210معلم صفتربيةإجازة1994-03-20الرقة11010145464منى االسعدورده كريم اسعد17204100174

500معلم صفوزارة التربيةالال72.1220183معلم صفتربيةإجازة1979-01-01الرقة11060046251عدوله السالمابراهيم محمد الجاسم17304100175

476مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال61.9820130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-29الرقة11010198578مطرهغفران مرعي الخليف17404100176

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-03-01الرقة11010125511مريم حسن داشركنده عيسى الموسى االبراهيم17504100177

كيمياء<

وزارة الزراعة 466مدرسوزارة التربية467مدرسوزارة التربيةالال66.8020130كيمياء حيوية

واإلصالح الزراعي

1197مدرس

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال70.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-25الرقة11070058663ايمان المحمدمها خضر المحمد17604100178

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال67.5820190معلم صفتربيةإجازة1997-06-18حماه05100017269شمسه الصطوفعال محمد الحمدوش17704100179

499معلم صفوزارة التربيةالال62.9620210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01الرقة11030003314عايشه عثمانآالء احمد الحمود17804100180

457مدرسوزارة التربيةالال77.7620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-05-19الرقة11030002658امونة حمود المسعودبراءه ابراهيم الحمود العثمان17904100181

501معلم صفوزارة التربيةالال70.9420150رياض أطفالتربيةإجازة1982-06-01الرقة11010302011جهانايات اسماعيل المحمد االبراهيم18004100182

469مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال56.9820072لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-09-08حلب02320170206عزيزه العبداحمد نشأت األحمد18104100183

5 من 2صفحة  10:44:25 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:الرقة        الفئة:محافظة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1986-08-29الرقة11010032133فوزيةاسيا شواخ المحمد18204100184

فيزياء<

459مدرسوزارة التربيةالال71.2520130فيزياء

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال66.2320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الرقة11010222380خاتون الحموداحالم احمد الحمود العبد18304100185

500معلم صفوزارة التربيةالال64.1920210معلم صفتربيةإجازة1984-03-06الرقة11060032788جازيه المسلوبرقيه خلف الحمود العبد هللا18404100186

480مدرسوزارة التربيةالال63.1620123جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-06الرقة11020025331خود العلياحمد حمود الحسين18504100187

500معلم صفوزارة التربيةالال64.7120223معلم صفتربيةدبلوم1978-09-08الرقة11060037177سعده العيسىحسين ذنون الزامل18604100188

500معلم صفوزارة التربيةالال72.7620170معلم صفتربيةإجازة1985-01-08الرقة11060017792تويه المحمدهاجر ناصر الشيخ18704100189

499معلم صفوزارة التربيةالال62.4820190معلم صفتربيةإجازة1993-01-01الرقة11030025218فريده االحمد الخلفسناء عيد الحاج18804100190

456مدرسوزارة التربيةالال72.3620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-06-30الرقة11020021180هدله المحمدفوزه موسى جرخ18904100191

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.8120210معلم صفتربيةإجازة1985-01-05الرقة11020010962أمل التمراسامه احمد العلي19004100192

456مدرسوزارة التربيةالال72.7720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-31الرقة11020022046مطره خلفنادية عبد العساف19104100193

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-08-03الرقة11040021001خاتون الفارسآالء خميس العدهان19204100194

فيزياء<

460مدرسوزارة التربية459مدرسوزارة التربية461مدرسوزارة التربيةالال75.0920210فيزياء

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.8120210طب بيطريطب بيطريإجازة1992-07-19حماه05010384965سمر الحسوننوف سليمان الخليف19304100195

الزراعي

400طبيب بيطري

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال60.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-21الرقة11030008136رمزيه الخلففاديه ابراهيم العلي الخلف19404100196

489مدرسوزارة التربية490مدرسوزارة التربيةالال53.3620173شريعةشريعةإجازة1977-10-01الرقة11030016308سعده عليخلف حسين الجمعه19504100197

468مدرسوزارة التربيةالال61.3520113لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-27الرقة11020024479زهيهصالح احمد الجاسم19604100198

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01الرقة11020025429فوزيه الحسينجمانه عبدالرزاق الحسين19704100199

كيمياء<

466مدرسوزارة التربية465مدرسوزارة التربيةالال88.6720210كيمياء بحته

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.3420210معلم صفتربيةإجازة1987-01-01الرقة11010124000ضحيهنوريه محمد حمد19804100200

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال61.6920190معلم صفتربيةإجازة1990-01-01الرقة11030038268فطيمروعة احمد الحمود19904100201

وزارة الزراعة واإلصالح الال76.9320210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-06-01الرقة11060009154زهره االعرجهيام احمد الناصر20004100202

الزراعي

وزارة االقتصاد 285إداري جامعيوزارة الصحة399معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

163معاون رئيس شعبة

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.1420210معلم صفتربيةإجازة1992-07-09الرقة11010089771سعاد محمدخديجه جميل الحسين االبراهيم20104100203

473مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال55.8320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-26الرقة11010177389سهيلةرمزية عبد الحميد الناشف20204100204

481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربيةالال64.0520103جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-08-27الرقة11020020961خضره العليحسين جاسم الجاسم الحماده20304100205

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال57.2920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حمص04080007224زينه عليغرام فرج صافتلي20404100206

وزارة الزراعة واإلصالح 285إداري جامعيوزارة الصحةالال72.6220200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01الرقة11010175517دالل األحمدمرسال ابراهيم المحمد20504100207

الزراعي

399معاون رئيس شعبة

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال66.3020200رياض أطفالتربيةإجازة1995-01-15الرقة11020026979خديجه خالدمريم خميس العلي الحميد20604100208

457مدرسوزارة التربيةالال67.7320180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-01-01دير الزور09040012906فطيم الرمضانكوثر غازي الدليمي20704100209

502معلم صفوزارة التربيةالال67.9120190رياض أطفالتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09040012898فطيمنعيمه غازي الدليمي20804100210

462مدرسوزارة التربية463مدرسوزارة التربيةالال71.5020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-08-01الرقة11030027149معيوفه العلي الكدروبسمه خلف العلي20904100211

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال64.7520180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-01الرقة11010144131خاتوناسماء طراد العليان21004100212

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال69.1320180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01الرقة11010144091خاتونغاليه طراد العليان21104100213

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال71.9520180رياض أطفالتربيةإجازة1995-05-15الرقة11010303781ريمه الحراميمريم احمد الهنيدي21204100214

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.0020180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01الرقة11010231823زهيه االسماعيلنادين حسين المحمد21304100215

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال68.0820210معلم صفتربيةإجازة1994-01-25الرقة11030015681عوش شباطفاطمه علي الخلف21404100216

470مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال62.5420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الرقة11020042193ميساء أبوخضرهوانه قدري عبد الستار21504100217

503معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال64.9620210رياض أطفالتربيةإجازة1996-01-25الرقة11030016206فضه العبد الرحمنحال خلف العبد الرحمن21604100218

503معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال66.4420190رياض أطفالتربيةإجازة1992-07-15الرقة11030016752كحله الحسونزكيه دهام العلي21704100219

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.5620184معلم صفتربيةإجازة1992-01-01الرقة11020043683عرنهاسامه شيخ عوض21804100220

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال72.1720123لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-01الرقة11020005636جازيه الفرجمحمد نور حسين العلي21904100221

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال61.5720140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الرقة11020008008زريفه الخلف المحمدمنى ابراهيم المحمد22004100222

499معلم صفوزارة التربيةالال61.2320210معلم صفتربيةإجازة1994-09-10الرقة11030039158نوفيه محمدفاطمه خضر الجاسم22104100223

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال66.3820220معلم صفتربيةإجازة1999-01-01الالذقية06100070785هاجرنور محمد خضور22204100224

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال63.4420210معلم صفتربيةإجازة1994-04-05الرقة11050068017زكيةالرا حسن العبو22304100225

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال60.7620190معلم صفتربيةإجازة1994-05-01الرقة11020045488يازي الحمودتهاني حسون السليمان22404100226

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-04-05الرقة11010288621مها الكعكه جياسراء اسعد المصطفى22504100227

كيمياء<

465مدرسوزارة التربية467مدرسوزارة التربية466مدرسوزارة التربيةالال72.7820140كيمياء بحته

477مدرسوزارة التربيةالال63.1120130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-10الرقة11020013835أسيه الفرجلميا محمد الفرج22604100228

463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربيةالال88.3420140رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-10-10الرقة11060069213خانم العالويعدله علي العبيد22704100229

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال60.1620210معلم صفتربيةإجازة1992-11-04الرقة11010218005رابعه الحسنآسيا صالح الصالح22804100230

وزارة الزراعة 475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال59.6420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-18الرقة11050058158ليلىمها خضر الغضبان22904100231

واإلصالح الزراعي

1195مدرس

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-02الرقة11020025435يازي االبراهيمابتسام عبدهللا الحسين23004100232

كيمياء<

467مدرسوزارة التربية466مدرسوزارة التربية465مدرسوزارة التربيةالال78.4020210كيمياء بحته

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال66.0720193معلم صفتربيةإجازة1975-05-12الرقة11030038232مريم العبدهللااسماعيل احمد الحمود23104100233

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال65.8120163معلم صفتربيةإجازة1975-06-15الرقة11030033530ضعينه سيدرمضان محمد العجل23204100234

501معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربيةالال63.5520110رياض أطفالتربيةإجازة1987-03-30الرقة11030004437فطيم المعيوفيسرى عوض الحمود23304100235

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال61.6220123لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-10-10الرقة11060039251مريم الشيخأحمد ذنون الشيخ23404100236

472مدرسوزارة التربيةالال58.4220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-06دير الزور09040028867عمشه الدليميماريه حسين الرمضان23504100237

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال63.6920123لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-09-01الرقة11020023131خلفه الحسينعثمان صالح الكالح23604100238

469مدرسوزارة التربيةالال60.0420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-26الرقة11030011344صبحه العكلهامينه سوري الحمر السوري23704100239

473مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال64.6220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الرقة11050075987فراتاسماء محمود العلي23804100240

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال67.5320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20الحسكة11010237994مريم العليعلي محمد السالم23904100241

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال64.1220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الرقة11020025398يازي االبراهيمبسمه عبدهللا الحسين24004100242

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال64.6820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-21الرقة11050049283سهام الخلفندى محمد الهزبر24104100243

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال70.2220190معلم صفتربيةإجازة1988-01-06الرقة11020010989صبحيه المحمودازدهار موسى الحماده24204100244

503معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال59.7620210رياض أطفالتربيةإجازة1988-09-04الرقة11040021315دلههناء محمد الخلف24304100245

490مدرسوزارة التربيةالال58.5920123شريعةشريعةإجازة1975-03-20الرقة11030021180مسعوده المربطجاسم محمد سليمان24404100246

481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربية482مدرسوزارة التربيةالال58.2820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-24حماه05050035617دعد ضعونيزن علي صدران24504100247

481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربية482مدرسوزارة التربيةالال60.7320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-16حماه05090002950وفاء سيفوماري ثائر موسى24604100248

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-04-24حماه05010222339لينا العفيفلبنه سهيل الحمود24704100249

كيمياء<

467مدرسوزارة التربية466مدرسوزارة التربية465مدرسوزارة التربيةالال67.5720200كيمياء تطبيقية

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال57.9220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-03الرقة11010058601صبحية الحمدةأحمد محمد سعيد السيد عبد الرحمن24804100250

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال67.6020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-01الرقة11070043006رابعه اسماعيلنسيم حسن حمد العكله24904100251

477مدرسوزارة التربيةالال60.8720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-10الرقة11020031044مريممنال خلف الحبيب25004100252

469مدرسوزارة التربيةالال63.1820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-14الرقة11030002789خلفه العبدرانيه حسين العلي الفرج25104100253

478مدرسوزارة التربيةالال56.7620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-04الرقة11030002780خلفه العبدهدى حسين العلي الفرج25204100254

472مدرسوزارة التربيةالال59.0720140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-13الرقة11030011356صبحه العكلهعائشه سوري الحمر السوري25304100255

472مدرسوزارة التربيةالال64.2720190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-24الرقة11.30038530صباح الجلبدالل حسين الجلب25404100256

469مدرسوزارة التربيةالال65.2320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-01الرقة11030020658هالله الهاللاعتدال ابراهيم خلف25504100257

478مدرسوزارة التربيةالال68.6020113تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-15الرقة11030009542عيده العليعبدهللا حسين العلي25604100258

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.1020162معلم صفتربيةإجازة1975-03-01الرقة11050081235نورهعلي حسين العبد25704100259

480مدرسوزارة التربيةالال58.4820110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-08حلب02390176220خلفه الحسينفاطمة حمود الجمعة السبيعاوي25804100260

456مدرسوزارة التربيةالال73.6020130علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-01-01الرقة11020049339ملكه المصطفىصابرين وليد المسرب25904100261

504معاون رئيس شعبةوزارة التربية505معاون رئيس شعبةوزارة التربية506معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال72.3320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-07-01الرقة11010184477سليمه الطويقرهف عمر العكله26004100262

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال57.7520133لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-03الرقة11020021100فطيم الشيخجاسم محمد شيخ26104100263

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال66.0320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01الرقة11010004709سميه الحاج ابراهيملطفيه احمد االبراهيم الخليل26204100264

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال69.2220200معلم صفتربيةإجازة1993-03-01الرقة11010183151زهره الخلفخديجه محمد العبدهللا الخلف26304100265

482مدرسوزارة التربية481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربيةالال60.7620114جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-20الرقة11020019039مريم الجاسم األحمدسفيان حسين الفرج26404100266

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال60.2320190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-01الرقة11020040059فطيم الحسنروان فائز العبدهللا26504100267

507معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال67.2020120تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1988-06-05الرقة11030043338مريممحمد خالد الخليفة26604100268

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال60.5520107لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-28الرقة11060009120زهره االعرجصالح احمد الناصر26704100269

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.6520200معلم صفتربيةإجازة1992-06-25الرقة11090034121زريفه شواخغزاله أحمد الخليل26804100270

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال62.9220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الرقة11050064890أميمة الشيخزينه عيسى الزوين26904100271

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال66.3220170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الرقة05010813785منى السلومزينه بسام السلوم27004100272

499معلم صفوزارة التربيةالال63.1120190معلم صفتربيةإجازة1992-05-05الرقة11030002529خلفه المخيمركامله طه االمخيمر27104100273

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال69.6420200معلم صفتربيةإجازة1991-01-01الرقة11050022726عوشفوزة محمد صغير الخلف27204100274
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469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال63.6920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-10الرقة11010058633مريم خلف االحمندجواهر موسى علي27304100275

475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال67.5020120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الرقة11060007730عوش البلعاسفاطمه حسن األفنش27404100276

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.1220200معلم صفتربيةإجازة1994-02-01الرقة11060007742عوش البلعاسمريم حسن األفنش27504100277

وزارة الزراعة 475مدرسوزارة التربية476مدرسوزارة التربيةالال59.2520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-19الرقة11030040956وضحه العباسمتعب علي الخلف27604100278

واإلصالح الزراعي

1195مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.9720170االقتصاد والعالقات الدوليةاقتصادإجازة1991-04-06دير الزور09050020300كامله الحمدكوكب يوسف االحمد27704100279

الزراعي

399معاون رئيس شعبة

469مدرسوزارة التربيةالال61.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-19الرقة11030029068مطره الطرادماريا حسين المحمد27804100280

502معلم صفوزارة التربيةالال62.7920120رياض أطفالتربيةإجازة1989-04-16الرقة11030004207تركية الخليلفاطمه عبد االحمد27904100281

معاون رئيس شعبة السجل وزارة االدارة المحلية والبيئة504معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال57.0020130حقوقحقوقإجازة1980-06-18الرقة11010240064خودعبدالفتاح عيد الخلف28004100282

العقاري

284إداري جامعيوزارة الصحة1

507معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال73.7220200تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1991-01-01الرقة11060013035لطيفه األحمدنهال مهيدي العلي الحجي28104100283

475مدرسوزارة التربية476مدرسوزارة التربيةالال55.0820080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-28دير الزور09040009934صبحه الفرجعيسى هويدي الخضر28204100284

481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربيةالال63.8420113جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-01الرقة11020022883عدله الصالحمحمود حميد العبدهللا28304100285

481مدرسوزارة التربية480مدرسوزارة التربيةالال57.1320100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-01الرقة11020012043فطيم الرجامحمود حميد الغبن28404100286

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال60.7020210معلم صفتربيةإجازة1994-04-04الرقة11020024436زهره الجاسمرويده علي الحميد28504100287

498معلم صفوزارة التربيةالال65.1520193معلم صفتربيةإجازة1977-07-08الرقة11020027786فطيم الحمدانجمعه حسن الموسى28604100288

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال70.4920190معلم صفتربيةإجازة1983-12-01الرقة11020035455غازيه عبدهللاهوله محمود الحامي28704100289

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال63.9520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01الرقة11020035471غازيه عبدهللاباشا محمود الحامي28804100290

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال71.6320150معلم صفتربيةإجازة1980-07-10الرقة11060046304ضحيه العليهيثم علي الجاسم28904100291

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال58.7720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-06الرقة11030007138وضحه العليهالل محمد العبد الرزاق29004100292

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال60.7820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-01الرقة11060074322فطومه األحمدشمسه أحمد الشواخ29104100293

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال63.6820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15الرقة11060070430ليلى المحمد العليرحمة حسن الدهر29204100294

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1989-09-25الرقة11010188812ذهيبةناريمان ابراهيم الخلف29304100295

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح الال81.0720210

الزراعي

وزارة االقتصاد 285إداري جامعيوزارة الصحة399معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

163معاون رئيس شعبة

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربية479مدرسوزارة التربيةالال61.2620190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-18الرقة11060070405ليلى المحمد العليلمياء حسن الدهر29404100296

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال65.6220170معلم صفتربيةإجازة1981-05-15الرقة11060020515فطيمه المحمدزياده عبد هللا الموسى29504100297

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال63.7820180معلم صفتربيةإجازة1993-01-25الرقة11060070421ليلى المحمد العليرجاء حسن الدهر29604100298

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية500معلم صفوزارة التربيةالال65.1520190معلم صفتربيةإجازة1985-01-05الرقة11060070081فطيمه المحمدكافيه عبد هللا الموسى29704100299

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال62.1520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-05الرقة11070007690وضحه الشحاذهأمل صالح المحمد29804100300

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال65.3920124لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-07الرقة11060072033فضه الراضيمحمد خالد االبراهيم29904100301

468مدرسوزارة التربيةالال60.7620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-25الرقة11020050412حليمه بكارمها محمد المطر العجه30004100302

وزارة الزراعة واإلصالح 285إداري جامعيوزارة الصحةالال61.7820119إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-04-01الرقة11070028566خاتون األحمدأحمد حسين العلي العبد30104100303

الزراعي

399معاون رئيس شعبة

464مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربية463مدرسوزارة التربيةالال63.9220100رياضياترياضيات<-العلومإجازة1985-04-20الرقة11030041525حوريه الحمودهيثم احمد السيد الخلف30204100304

463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربية464مدرسوزارة التربيةالال77.9620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-13الرقة11070001377فاطم المحمدمنار محمد شعبان العلي30304100305

478مدرسوزارة التربيةالال63.0320140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الرقة11030005813حليمه نورفاطمه حميد سباكه30404100306

286باحث إجتماعيوزارة الصحةالال66.7520099علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-04الرقة11050059142خضرةعلي حسين العلي30504100307

469مدرسوزارة التربيةالال62.2420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-15الرقة11030038518صباح الجلبفاطمه حسين الجلب30604100308

503معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال65.1920150رياض أطفالتربيةإجازة1992-05-10الرقة11070053111ورده محمدرشا ابراهيم المحمد حمدلس30704100309

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.3620180معلم صفتربيةإجازة1995-11-26الرقة11010159974أمينه األحمدآيات علي عويس30804100310

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1988-01-15الرقة11020008751سكوت الخلف المحمد السيدطه خلف السيد30904100311

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.1020219

الزراعي

وزارة االقتصاد 285إداري جامعيوزارة الصحة399معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

163معاون رئيس شعبة

458مدرسوزارة التربية457مدرسوزارة التربية456مدرسوزارة التربيةالال70.6920200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-08-18الرقة11010156344نادره الحمود النمرهبه صالح النمر31004100312

468مدرسوزارة التربيةالال67.7820130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-17حلب02120033894فيفه محمدوزيره علي الشعبان31104100313

498معلم صفوزارة التربيةالال64.8720200معلم صفتربيةإجازة1990-09-04حلب02070014670خيريه االحمدوالء امين الباشان31204100314

501معلم صفوزارة التربيةالال66.4720130رياض أطفالتربيةإجازة1990-01-30الحسكة08120034392صبحه عليفطيم طه العيسى31304100315

490مدرسوزارة التربية489مدرسوزارة التربيةالال61.0520123شريعةشريعةإجازة1977-06-21الرقة11100010083حميره السعيدحسن رمضان الجلعو31404100316

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال56.5820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-01الرقة11010266414سكينه المحمدمها احمد الخليل31504100317

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال69.4920180معلم صفتربيةإجازة1994-09-03الرقة11010180268جميلة اسماعيلآالء جابر العلي31604100318

498معلم صفوزارة التربيةالال64.9820180معلم صفتربيةإجازة1992-01-01الرقة11020021689يازي االبراهيمعبير عساف رجب31704100319

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.6220180معلم صفتربيةإجازة1991-10-15الرقة11010288071زريفه الخلفسناء مطر العاني31804100320

479مدرسوزارة التربيةالال62.2920213تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-10الرقة11060052106فطيمه الحمادهسالم احمد العيسى31904100321

475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربية476مدرسوزارة التربيةالال76.0020123لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-03-02الرقة11010261615مريمصالح حسين النافع32004100322

470مدرسوزارة التربيةالال66.6420103لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-20الرقة11060078059ذيبه السليماناحمد عبد الشيخ32104100323

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.1020140معلم صفتربيةإجازة1991-02-05الرقة11100017575يازي الجابرماريا رجب الخليل32204100324

503معلم صفوزارة التربية502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال63.9520200رياض أطفالتربيةإجازة1984-11-25الالذقية06040002750نهله السيدمجدلين حبيب السيد32304100325

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.8820180معلم صفتربيةإجازة1985-07-27الرقة11020022954نجمه فياضصالح عبدهللا الحمد32404100326

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال67.2520180معلم صفتربيةإجازة1977-01-01الرقة11050093553خضرهكامله جميل الحسين32504100327

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال62.4220110ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-26الرقة11020007666سهام الحسينفاطمة عجة المزعل32604100328

500معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال66.1920210معلم صفتربيةإجازة1981-07-26الرقة05050154931حسنه ديوبهال محمد كحيل32704100329

507معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال63.2020200تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1996-01-12الالذقية06100050744سميره علينور نزيه اسماعيل32804100330

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال62.1220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-10الرقة11050015754زركهسناء مطر االحمد32904100331

501معلم صفوزارة التربيةالال69.4920180رياض أطفالتربيةإجازة1984-02-15الرقة11010143372ذهيبهمرضيه حسين الجمعه33004100332

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.8220110حقوقحقوقإجازة1986-01-30الرقة11020011007مريم الحسنحمد علي الحماده الحماده33104100333

الزراعي

284إداري جامعيوزارة الصحة506معاون رئيس شعبةوزارة التربية398معاون رئيس شعبة

491مدرسوزارة التربية490مدرسوزارة التربية489مدرسوزارة التربيةالال55.8520190شريعةشريعةإجازة1983-01-01الرقة11020016478يازي الحمود العمرنجاح هالل العالوي33204100334

472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال59.7020160ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-21الالذقية06160017286فاطمههاله طه سيو33304100335

476مدرسوزارة التربية475مدرسوزارة التربية474مدرسوزارة التربيةالال56.5620071لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-12-25الرقة11050012888شمسه العذابهسليمان علي المحمد الرمضان33404100336

479مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةنعمال60.7620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-15الرقة11010079470وضحه الناصرخيريه محمد الحمود33504100337

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.7320190معلم صفتربيةإجازة1993-04-02الرقة11050016992مريماالء مطرود الجلغيف33604100338

469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال64.6620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-20الرقة11050016976مريمبتول مطرود جلغيف33704100339

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.4120160معلم صفتربيةإجازة1980-01-01الرقة11090045178المازه الحمودمنى محمد عبو33804100340

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.0320140معلم صفتربيةإجازة1991-07-20الرقة11020023744حليمه كالحزهره جاسم العلي االبراهيم33904100341

502معلم صفوزارة التربية501معلم صفوزارة التربيةالال64.1120190رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-01الرقة11020023459نجاح السالمجواهر محمد السالم34004100342

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال68.3120210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01الرقة11010261179فوزيه الشحاذهسعاد محمود الرحال34104100343

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال62.3520190معلم صفتربيةإجازة1992-01-15الرقة11020045945يسرىامل احمد الطراد34204100344

499معلم صفوزارة التربيةالال62.4220190معلم صفتربيةإجازة1980-03-10الرقة11030010162زكيه الحمادهمريم حماده حماده34304100345

479مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربية478مدرسوزارة التربيةالال61.0220110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-10-20الرقة11030016728عدلهثامر خلف علي34404100346

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال63.0820210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01الرقة11010224161حوريه االسعددياال عبد الملك الصالح العمر34504100347

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال69.2120210معلم صفتربيةإجازة1984-12-10الرقة11030007840فضهحمده عبد الصالح34604100348

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال60.7320113لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01الرقة11020023714حليمه كالحمحمد جاسم العلي االبراهيم34704100349

507معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال68.3920133تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1977-02-04الرقة10020016752خلفه الحجييحيى عيسى العلي34804100350

462مدرسوزارة التربيةالال68.6020160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-10-10الحسكة08120049289ترفه الحسينعنود محمد الجدوع34904100351

489مدرسوزارة التربية491مدرسوزارة التربيةالال59.8520200شريعةشريعةإجازة1993-01-01الرقة11040007187فائقةوالء خليل المواس35004100352

463مدرسوزارة التربية462مدرسوزارة التربيةالال69.7920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01الرقة11010268985فاطمعليا جاسم عثمان35104100353

463مدرسوزارة التربيةالال72.0820150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-04-01الرقة11030026851نورهريم صالح التايه35204100354

472مدرسوزارة التربيةالال61.7820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-08الرقة11030026912نورهخوله صالح التايه35304100355

478مدرسوزارة التربية479مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال54.4020121تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-12-01الرقة11010193730جدعهتحسين اسماعيل العليوي35404100356

481مدرسوزارة التربيةالال62.0420130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-01الرقة11030007645مريمهناء فرحان الشنخر35504100357

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال60.66201010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01الرقة11010240846زريفه خضرفادي ابراهيم العيسى35604100358

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال68.5920180معلم صفتربيةإجازة1986-12-09الرقة11050074344منال الحملهنور عبد العرب35704100359

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال60.8720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-24الرقة11030027742فاطمه المحمدهديل غازي الرفاعي35804100360

478مدرسوزارة التربيةالال63.5920190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-10الرقة11030025343مريمزهره نجم بارود35904100361

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال64.6920170معلم صفتربيةإجازة1993-12-10الرقة11100039516يسرىنورة نوار العيادة36004100362

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربيةالال59.9120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-05الرقة11010226318امنةيازي عبدهللا الخلف36104100363

478مدرسوزارة التربية477مدرسوزارة التربية479مدرسوزارة التربيةالال64.6820160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08الرقة11060048291حليمه الموسىعبد الكريم جاسم الفرج36204100364

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01الرقة11010371971مريم الخلفاميره علي الخلف36304100365

كيمياء<

467مدرسوزارة التربية466مدرسوزارة التربية465مدرسوزارة التربيةالال76.8420180كيمياء بحته

462مدرسوزارة التربية463مدرسوزارة التربيةالال68.7320130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-03-17الرقة11030012650فطيمنوال عبد العطيه36404100366

499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.9220190معلم صفتربيةإجازة1992-02-23الرقة11020043459حمويةتماضر خليفة العساف36504100367
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500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال66.9420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20الرقة11010299715مريم الحماديفاطمة محمد علي الحمادي36604100368

480مدرسوزارة التربيةالال63.2920134جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01الرقة11020013306حليمهحسين خلف الموسى36704100369

490مدرسوزارة التربيةالال58.0020091شريعةشريعةإجازة1975-01-02الرقة11050046079صالحةعبد الغفور حبش حواس36804100370

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال63.7620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05الرقة11040021328فاطم األحمدوفاء أحمد الخلف36904100371

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال57.1920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-07الرقة11030018516خلفه العبد الرزاقعنود محمد المحمد37004100372

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال61.9920210معلم صفتربيةإجازة1994-07-24الرقة11010175516دالل األحمدمي ابراهيم المحمد37104100373

468مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربيةالال61.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01دير الزور09040028866عمشةسامية حسين الرمضان37204100374

500معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربية498معلم صفوزارة التربيةالال67.2320180معلم صفتربيةإجازة1996-01-05الرقة05160040696رقيهساره خالد المحيميد37304100375

476مدرسوزارة التربيةالال58.1820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-15دير الزور09040047119هاللهندوه صالح العبد37404100376

498معلم صفوزارة التربية499معلم صفوزارة التربيةالال64.3820190معلم صفتربيةإجازة1992-06-01الرقة11030028887أمونه منديلخديجه احمد الخلف37504100377

501معلم صفوزارة التربيةالال63.4220100رياض أطفالتربيةإجازة1972-03-04الرقة11010302407فاطمة حسن قره محمدابتسام محمد شيخ علي37604100378

468مدرسوزارة التربية470مدرسوزارة التربيةالال58.2020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-20الرقة11010056150شاهه  الجاسمزينب عايد الحداد37704100379

473مدرسوزارة التربية472مدرسوزارة التربية471مدرسوزارة التربيةالال57.3420120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-09الرقة11010072970خديجه الحسينرشا عبدالكريم الطعمه37804100380

470مدرسوزارة التربية469مدرسوزارة التربية468مدرسوزارة التربيةالال65.7520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-04الرقة11010012221زهره المحمدمنال خليل العفاره37904100381
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