
خدمة ملم القراءةعام األساسيالمجموع العامتعليم أساسيالشهادة المهنيةاالختصاص العامتاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-12-19الرقة11030041315صبحهسليمان محمد الحمود104400003

861عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية862عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائيةالال3ال128.002007نعمتمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1978-09-03الرقة11010201642فضهمصطفى عبود المحمد204400004

2411سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-01-08الحسكة11030020337شمسه الجرادسليمان ابراهيم العبيد304400005

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-01-01الرقة11070035363عوش الحسنأحمد محمد الحسن404400006

1002سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01الرقة11010123028فطيم الحميدخالد محمد الجاسم504400007

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربية1002سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-01-06الرقة11010197859خيرية الجابرحسين محيمد العبد604400008

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-01-06الرقة11020032173فضه الليليمحمد عبدهللا المحمد الحبيب704400009

والبيئة

1002سائق باص

376ناسخوزارة العدلالال0ال123.001999نعمناسخناسخ1983-09-01الرقة11010158781آمالهبة هللا جمال محمد الخلف804400010

وزارة االدارة المحلية 1008سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1978-10-07الرقة11030002113خلفه العليحسين اسماعيل المخيمر904400011

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1006سائق آلية ثقيلة

والبيئة

1004سائق آلية ثقيلة

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال145.002002نعمخياطةخياطة1985-04-16الرقة11010069947فضه الذياب العلينجاح شواخ الشيخ1004400012

وزارة التجارة الداخلية الال3ال144.001991نعمسوق عموميشهادة سواقة1976-05-05الرقة11020011160مريم الصياحصالح عبد الكدرو الموسى1104400013

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 641سائق

واإلصالح الزراعي

الهيئة المركزية للرقابة 406سائق

والتفتيش

30سائق

2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1965-04-03الرقة11030015841غزالهخلف محمد الحمد1204400014

376ناسخوزارة العدلالال0ال127.002002نعمناسخناسخ1987-01-08الرقة09040026633نوريه العليكوثر حسين الحسين1304400015

289سائقوزارة الصحة287سائقوزارة الصحة288سائقوزارة الصحةالال3ال1376.002019نعمسوق عموميشهادة سواقة1979-10-01الرقة11060068023عواشةمحمد حكمت الخلف1404400016

وزارة االدارة المحلية 2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1971-03-01الرقة11060033499مريممحمد سلوم السليمان1504400017

والبيئة

1002سائق باص

الهيئة المركزية للرقابة الال10ال173.002013نعمسوق عموميشهادة سواقة1993-01-01الرقة11010290892مريمعمار عزيز البيدر1604400018

والتفتيش

وزارة التجارة الداخلية 30سائق

وحماية المستهلك

2411سائقوزارة التربية641سائق

وزارة االدارة المحلية 1006سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال10نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1991-10-05الرقة11070008199يازي الخلفعبد الكريم سبر خلف1704400019

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1008سائق آلية ثقيلة

والبيئة

1010سائق آلية ثقيلة

عامل مهني  تمديدات وزارة الصحةالال3ال1417.002019نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1980-01-05الرقة11060049903ذيبه الجاسمبركات أحمد الصالح1804400020

صحية

عامل مهني تمديدات وزارة الموارد المائية292

صحية

864

وزارة الزراعة 4سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3ال141.002012نعمسوق عموميشهادة سواقة1973-12-02الرقة11010300963عدوله العليوي درويشاحمد صالح الحجي1904400021

واإلصالح الزراعي

153سائقوزارة النقل406سائق

376ناسخوزارة العدلالال0ال164.002000نعمناسخناسخ1985-10-15الرقة11010244557امينه الياسينريم عساف الدعيل2004400022

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدلنعمال0نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1983-03-13الرقة11070057264عدلة مطرمحمد مصطفى العلي2104400023

والبيئة

2411سائقوزارة التربية1002سائق باص

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-01-01الرقة11030040066مريم مظغنعدنان خالد االحمد2204400024

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1972-08-03الرقة11030020740فطومه العسكراحمد محمد عسكر2304400025

289سائقوزارة الصحة288سائقوزارة الصحة287سائقوزارة الصحةالال1ال1378.002020نعم(د)فئة شهادة سواقة1977-07-15الرقة11060015978وضحه المحمدأحمد عيسى االبراهيم2404400026

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-02-10الرقة11020025516فطيم العراترياض ابراهيم احمد العرات2504400027

376ناسخوزارة العدلالال0ال146.002005نعمناسخناسخ1989-09-21الرقة11010222096فوزه الحمودريم جاسم الخلف2604400028

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-03-13الرقة11020048951بدريه الحسينمحمد امين زهري الغايب2704400029

والبيئة

1002سائق باص

2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-04-20الرقة11030003010ترفه االحمدمفضي موسى فواز2804400030

289سائقوزارة الصحة288سائقوزارة الصحة287سائقوزارة الصحةالال3ال1562.002019نعم(د)فئة شهادة سواقة1977-03-08الرقة11060024941جماله الحسينمحمد شحاذه الشواخ2904400031

وزارة االدارة المحلية 155دهانوزارة النقلالال9ال122.002004نعمدهاندهان1989-01-22الرقة11010151484خنسهيسري عيسى الخليل3004400032

والبيئة

12عامل دهان

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1971-02-02الرقة11020014354رمانةجاسم عساف عساف3104400033

376ناسخوزارة العدلالال0ال1630.002014نعمناسخناسخ1999-05-20الرقة11070098424عزيزه المحمدأالء عبدالهادي الشمالي3204400034

وزارة التجارة الداخلية 287سائقوزارة الصحةالال3ال137.002015نعمسوق عموميشهادة سواقة1980-03-10الرقة11020027521بيضه الشهابعلي خلف عليان3304400035

وحماية المستهلك

الهيئة المركزية للرقابة 641سائق

والتفتيش

30سائق

863عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية862عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية9عامل كهربائيوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3ال138.001992نعمكهرباءكهرباء1977-02-01الرقة11010142674أمونه العيسى العبدهللاعبدالعظيم محمد السيد3404400036

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-03-08الرقة11020044798ريه الفرجحمزه مفضي الدرويش3504400037

2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-11-02الرقة11030005738حليمه االحمدأحمد جابر أبراهيم3604400038

2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-01-01الرقة11030043302فوزية االحمداحمد محمود الحميدي3704400039

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال155.002008نعمخياطةخياطة1986-09-01حماه05020023699كريمهصفاء محمد فاضل الجلمود3804400040

وزارة الزراعة واإلصالح الال3ال131.001992نعمسوق عموميشهادة سواقة1977-01-01دير الزور09040015144نايفه حسينفايز محيسن االحمد3904400041

الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 406سائق

وحماية المستهلك

287سائقوزارة الصحة641سائق

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال1402.002017نعمخياطةخياطة1977-07-12الرقة11040013753زهره الزكوامل احمد العيسى4004400042

2411سائقوزارة التربية1018سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1974-08-04الرقة11030041434فطومهابراهيم محمد عسكر4104400043

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال1791.002021نعمخياطةخياطة1983-09-20الرقة11020052476سعده الحسنرويده عمر المرعي4204400044

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال145.001994نعمخياطةخياطة1979-01-01الرقة11010106915صبحة أحمد سعيدناديه ابراهيم حماده حسن4304400045

376ناسخوزارة العدلالال0ال1761.002015نعمناسخناسخ2000-01-01الرقة11010424202بشرى الرمضانميسم عبد القادر ابراهيم الرمضان4404400046

861عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية863عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية862عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائيةالال0ال182.002012نعمكهرباءكهرباء1996-06-10الرقة11020007144زهرة كدرواحمد محمود المحمد4504400047

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال130.002012نعمخياطةخياطة1996-03-06الرقة11020043548عجبة الطرادفوزه بكراوي طراد4604400048

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال1739.002018نعمخياطةخياطة2002-07-01الرقة11020043435عجبة الطرادنسيم بكراوي طراد4704400049

376ناسخوزارة العدلالال1ال134.002013نعمناسخناسخ1997-09-05الرقة11020042361سكينه جلدمحمد خلف الحجو4804400050

376ناسخوزارة العدلالال0ال1629.002019نعمناسخناسخ2001-01-01الرقة11060068770مريم الشحاذهعائشه محمد الموسى4904400051

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-05-19الرقة11030036682خضرة الخلفهالل الحسين خلف5004400052

والبيئة

1002سائق باص

376ناسخوزارة العدلالال0ال143.002012نعمناسخناسخ1984-03-20الرقة11060069951عمشه الجاسمفاطمه حمود الحماده5104400053

376ناسخوزارة العدلالال9ال141.002006نعمناسخناسخ1990-01-01الرقة11050004837تمامعلي حسين العلي الحسن5204400054

376ناسخوزارة العدلالال0ال178.002012نعمناسخناسخ1998-01-15الرقة11060068369امونه العبوجواهر اسعد العبو5304400055

863عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية862عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائية861عامل مهني كهربائيوزارة الموارد المائيةالال0ال128.002001نعمكهرباءكهرباء1985-04-20الرقة11080062019دله الحسنكوثر عبد الوهاب شدو5404400056

وزارة التجارة الداخلية الال9ال139.002007نعمسوق عموميشهادة سواقة1990-01-01دير الزور09040068056سكوتمحمد أحمد العلي الكرعان5504400057

وحماية المستهلك

الهيئة المركزية للرقابة 641سائق

والتفتيش

30سائق

2411سائقوزارة التربية1018سائقوزارة العدل1002سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1966-04-05الرقة11020022249فطيمعساف عبدهللا الرجب5604400058

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-01-05الرقة11030011582فضهخلف حسين الحسن5704400059

والبيئة

1002سائق باص

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال1792.002019نعمخياطةخياطة1985-11-01الحسكة08020033266حوريه جارهللاكفه علي الحسن5804400060

856عامل مهني ميكانيكيوزارة الموارد المائيةالال3ال193.002002نعمميكانيكميكانيك1983-06-18الحسكة08110089283فطيم الخلفمحمود احمد الخلف5904400061

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال1318.002021نعمخياطةخياطة2005-01-10الرقة11060085305ضحيه الحمادهوسيم محمد المحمد العلي6004400062

وزارة االدارة المحلية 2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-01-30الرقة11020017072غازيه  العايدرياض عبد العايد6104400063

والبيئة

1002سائق باص

وزارة االدارة المحلية 1008سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال2نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1988-11-01الرقة11030041318صالحه الجاسممحمد ناصر الخلف6204400064

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1006سائق آلية ثقيلة

والبيئة

1004سائق آلية ثقيلة

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال151.002009نعمخياطةخياطة1994-01-15الرقة11060049531ضحية الحمادةاسماء محمد المحمد العلي6304400065

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-09-10الرقة11030035372فطيمعبدالرحيم خلف الظاهر6404400066

والبيئة

1002سائق باص

وزارة التجارة الداخلية 287سائقوزارة الصحة4سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال1ال179.002011نعم(د)فئة شهادة سواقة1978-05-20الرقة11060025723حايره المحمدمحمد أشرم الحماده6504400067

وحماية المستهلك

641سائق

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-03-01الرقة11060036711عائشه شيخ عيدخليل ابراهيم المحمد االحمد6604400068

والبيئة

2411سائقوزارة التربية1002سائق باص

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال143.002005نعمخياطةخياطة1988-12-08الرقة11020021147فطيممنيره علي الشيخ6704400069

1019عامل صحيةوزارة العدلالال2نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1988-01-01الرقة11040021352امونة الحميديمحمود احمد العبيد6804400070

376ناسخوزارة العدلالال0ال171.001999نعمناسخناسخ1984-06-01حماه05050059757سميره طالبالهام خضر طالب6904400071

376ناسخوزارة العدلالال0ال138.002003نعمناسخناسخ1989-01-02حماه05050012209الهامهديل حسن القشاش7004400072

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-01-18الرقة11020030051يازيرياض عباس فراج7104400073

والبيئة

1002سائق باص

376ناسخوزارة العدلالال3ال164.002011نعمناسخناسخ1994-07-20الرقة11020044867جليلهحسين محمد الطراد7204400074

الرابعة:الرقة        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم
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الرابعة:الرقة        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 1006سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1977-01-24الرقة11020043068مريمعبدالرحمن حسن العلوش7304400075

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1004سائق آلية ثقيلة

والبيئة

1008سائق آلية ثقيلة

290عامل مهني خياطوزارة الصحةالال0ال1775.002020نعمخياطةخياطة2003-07-25حلب02360194341شروق محمدجودي نور الدين محمد7404400076

376ناسخوزارة العدلالال0ال133.001995نعمناسخناسخ1980-01-01الرقة05010533847أمينة شحادةملك ادهم سبع7504400077

154طبوغرافي مهنيوزارة النقلالال0ال122.002007نعمطبوغرافياطبوغرافيا1990-03-07الرقة11010106781ظويه احمد حمادهغفران احمد حماده حسين7604400078

2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-01-15الرقة11030001925أمنه المطرمحمد عبد شيخ7704400079

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدلالال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1974-03-05الرقة11030018036امنهجاسم خضر الجاسم7804400080

والبيئة

1002سائق باص

الهيئة المركزية للرقابة الال3ال122.001988نعمسوق عموميشهادة سواقة1973-02-02الرقة11030009492عيده العبدعلي حسين العلي7904400081

والتفتيش

وزارة الزراعة 30سائق

واإلصالح الزراعي

2411سائقوزارة التربية406سائق

وزارة االدارة المحلية 2411سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-04-01الرقة11030018520نايفه الدرويشمحمد فيصل الدرويش8004400082

والبيئة

1018سائقوزارة العدل1002سائق باص

وزارة التجارة الداخلية 2411سائقوزارة التربيةالال10ال1561.002018نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-01-04الرقة11030032718سارةعبد الكريم علي ساير8104400083

وحماية المستهلك

الهيئة المركزية للرقابة 641سائق

والتفتيش

30سائق

وزارة التجارة الداخلية نعمال0ال1345.002020نعمسوق عموميشهادة سواقة1999-01-01الرقة11010294406غاده الجاسموافي جمعه الطالع8204400084

وحماية المستهلك

الهيئة المركزية للرقابة 641سائق

والتفتيش

وزارة االدارة المحلية 30سائق

والبيئة

7سائق سيارة اطفاء

1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-07-09الرقة11030007757نوره اليوسفاحمد ابراهيم الكطيط8304400085

376ناسخوزارة العدلالال0ال224.002013نعمناسخناسخ1999-01-02الرقة11010309412هيامفاطمه حداد محمد العلوش8404400086

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-02-03الرقة11020002005حمده تمرعبدالقادر مصطفى تمر8504400087

والبيئة

1002سائق باص

وزارة الزراعة 4سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3ال155.002004نعمسوق عموميشهادة سواقة1969-06-01الرقة11020025115خود الحمودعبدهللا علي حسن8604400088

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 406سائق

وحماية المستهلك

641سائق

وزارة الزراعة واإلصالح الال3ال184.002012نعمسوق عموميشهادة سواقة1983-07-14الرقة11010016554حليمهعلي مصطفى العلي8704400089

الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 406سائق

وحماية المستهلك

641سائق

وزارة االدارة المحلية 1005سائق جراروزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00السوق زراعيةشهادة سواقة1976-04-15الرقة11020031089سعدهعبدهللا ابراهيم العبدهللا8804400090

والبيئة

1003سائق جرار

وزارة االدارة المحلية 2411سائقوزارة التربية1018سائقوزارة العدلنعمال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-02-19الرقة11030009049وضحه الحمود الخلفاحمد عبد الدندل8904400091

والبيئة

1002سائق باص

155دهانوزارة النقل12عامل دهانوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0ال1636.002019نعمدهاندهان2002-06-06الرقة11010212183سميه الحمادهعمر محمد سالم العلي المشور9004400092

376ناسخوزارة العدلالال0ال2189.002016نعمناسخناسخ2001-02-26الرقة11060003274خولة العلينور مصطفى عباده9104400093

وزارة االدارة المحلية 1018سائقوزارة العدل2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-11-10الرقة11030008731عجبه الديكحمود خليفه الحمد9204400094

والبيئة

1002سائق باص

376ناسخوزارة العدلالال0ال1300.002021نعمناسخناسخ2004-01-01إدلب07240223007دالل جابربيان محمود سيد باكير9304400095

وزارة االدارة المحلية 2411سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-07-10الرقة11020017077خضره الخوامعبد الكريم ابراهيم العايد9404400096

والبيئة

1018سائقوزارة العدل1002سائق باص

376ناسخوزارة العدلالال0ال1429.002019نعمناسخناسخ1987-12-10دير الزور09010210142جوهره الخلف الخرابهفلك الحاج شاهر اسماعيل الحاج شاهر9504400097

وزارة االدارة المحلية 1006سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1979-06-01الرقة11010015128مريمعلي شواخ العباس9604400098

والبيئة

1004سائق آلية ثقيلة
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