
نوع المؤهل تاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

العلمي

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العام

عسكرية

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةأخوة شهداءذوي شهداء

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال63.0820190إعالمإعالمإجازة1992-04-29السويداء13010017027ريما حاتمهمسه اسعد البدعيش105100001

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال59.2520180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-18السويداء13020021353ماجدهيارا انيس الخطيب ابوفخر205100002

1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال63.6020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-09السويداء13010106126اميره حديفهدياال احسان سابق305100003

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال59.8720210معلم صفتربيةإجازة1996-04-06السويداء13010000765ميسون جزانهمسه سليمان ابو جابر405100004

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال61.5920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01السويداء13020004755غنيهرشا نبيل بريك505100005

الزراعي

1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 1729مدرسوزارة التربيةالال59.93201010شريعةشريعةإجازة1983-07-13السويداء13010079777رضيه زين الدينعمر فضل هللا غنام605100006

الزراعي

1213مدرس

1660معلم صفوزارة التربيةالال63.5220180معلم صفتربيةإجازة1997-01-04السويداء13090046148نجيبه العيسميديما سليمان الحاصباني705100007

1742مدرسوزارة التربيةالال58.2420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-24السويداء13090028795امال وهبأريج جمال وهب805100008

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.2320180معلم صفتربيةإجازة1995-02-20السويداء13050000589بثينه الخطيبمرح أكرم الخطيب905100009

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال67.1520170رياض أطفالتربيةإجازة1991-04-24السويداء13010025328سمره باكيرهال كمال رضوان1005100010

1721مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال65.8920160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-20السويداء13010034827اقبال عبد الدينروان احسان كمال الدين1105100011

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال68.3820150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-01السويداء13050041809تمام شلغينلميس أركان شلغين1205100012

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال55.6920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-29السويداء13010026316ابتسام سريويرودينه فيصل سريوي1305100013

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال74.3920160معلم صفتربيةإجازة1993-11-01السويداء13020016514انيسي ركابرهف رياض بندق1405100014

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.9520170معلم صفتربيةإجازة1995-03-19السويداء13010049216ميسون العطوانيسناء سمير العطواني1505100015

1089مدرسوزارة السياحة1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال59.1120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-14السويداء13050014715سميره مرادوالء شاهين عذيه1605100016

1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال65.4220130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-14السويداء13080014982زهر البان ابو سرحانلبنه حمد ابو سرحان1705100017

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.8320170معلم صفتربيةإجازة1992-08-25السويداء13050020888زرافه الطويلرزان مروان عامر1805100018

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.1920200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-03-20السويداء13010077066زكيه زين الدينديانا هزاع زين الدين1905100019

الزراعي

1219مرشد تربوي

1750مدرسوزارة التربيةالال66.1520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-13السويداء13020006821ربيعهآالء كرم العقباني2005100020

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال64.3620160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02السويداء13050033605ازدهار سيافلينا حسن طحطح2105100021

1746مدرسوزارة التربيةالال78.1720190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-17السويداء13060009656لينا العليرؤى رفعت العلي2205100022

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.0520210معلم صفتربيةإجازة1998-08-22السويداء13010170424فاديه فرجرهام عقاب العنداري2305100023

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال61.9820150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-26السويداء13090050878زمردهوصال منصور هالل2405100024

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.7020180معلم صفتربيةإجازة1996-05-22السويداء13050049830نعيمه الحينانيمهيره نصار عرنوس2505100025

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال82.4820210معلم صفتربيةإجازة1998-03-17السويداء13010123196سميره كيوانرنيم مفيد جمول2605100026

1706مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال56.4820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-25السويداء13010124406سميره كيوانالنا مفيد جمول2705100027

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال65.3820120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-01السويداء13100003155ابتسام خيرميساء محمود غزالي2805100028

1664معلم صفوزارة التربيةالال69.2620180معلم صفتربيةإجازة1995-11-30السويداء13010189532حبوس السعيفانايمان سليم السعيفان2905100029

1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.8220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-20السويداء13070002089سناء عبيديمامه ادهم عبيد3005100030

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال68.9220170معلم صفتربيةإجازة1994-01-17السويداء13070011402صالحه غيبيمارلين مفيد الشاهين3105100031

1661معلم صفوزارة التربيةالال66.6020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05السويداء13030017355لينا الجباعيوالء نضال الجباعي3205100032

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.2120200معلم صفتربيةإجازة1997-05-01السويداء13070004146نوفه ابو حمرايارا رفيق محرز3305100033

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال62.0020130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-10السويداء03350015838ماجده بحصاصغاده غسان غزالن3405100034

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.1720170معلم صفتربيةإجازة1995-03-21السويداء13020010796سهام نصرمروه عدنان نصر3505100035

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-09-15السويداء13010150535محسنه بوفاعورغرام ايمن سليم3605100036

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.4620180معلم صفتربيةإجازة1994-10-02السويداء13020021784شريفه عامرربا بهاء الخطيب ابو فخر3705100037

1660معلم صفوزارة التربيةنعمال69.0020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-03السويداء13100015796اعتدال بالنهيا حسين بالن3805100038

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال73.5720170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-23السويداء13090020953امينه الورهانيالتفات سهيل الورهاني3905100039

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال82.8420200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01السويداء13090020958امينه الورهانياجفان سهيل الورهاني4005100040

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال69.6020180معلم صفتربيةإجازة1989-08-02السويداء13090021064امينه الورهانيياسمين سهيل الورهاني4105100041

1664معلم صفوزارة التربيةالال71.5720170معلم صفتربيةإجازة1996-02-15السويداء13010116078عائده السالمهريتا حنا العيد4205100042

1749مدرسوزارة التربيةالال62.9820080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-20السويداء13130013448ماجده ابومحمودايلين عدنان حديفه4305100043

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال62.1720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-06السويداء13010070158منى الدمشقيروال عصام الدمشقي4405100044

الزراعي

1214مدرس

1754مدرسوزارة التربيةالال63.8120120علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-13السويداء13110012131فلاير درويشايهاب هشام درويش4505100045

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال64.3820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-01السويداء13130007104هويده معروفلميس معضاد الهادي4605100046

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.2220170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-25السويداء13130014296روبيا بشرهيلين ايمن المؤيد4705100047

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال63.4820154جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-10السويداء13130004974نهادسلمان اسماعيل منشا4805100048

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال59.4320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-02-18السويداء13020016083حبوسنجود اسماعيل خير4905100049

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال63.2220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-12السويداء13010027938سمر الخطيبشريف سليمان الحضوي5005100050

1708مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربيةالال63.6720090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-09السويداء13030016157نجاح بحصاصلميس مثقال بحصاص5105100051

1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال63.2420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-06السويداء13010092920نبيها الشوفانيقسمت محمد القاسم5205100052

1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال55.9920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-02السويداء13030022685نجوه البيطارناريمان غسان المتني5305100053

44معاون رئيس شعبةوزارة التربية582دارسوزارة المالية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال60.8020110محاسبةاقتصادإجازة1984-10-27السويداء13010090241ذهبيهاسامه زيد القضماني5405100054

450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائية1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة1764مدرسوزارة التربيةالال67.7420130مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-11-20السويداء13110009918هدى ابو هديرهناء عادل شقير5505100055

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.1420180معلم صفتربيةإجازة1993-10-14السويداء13050015703نزيهه سراي الدينريم جمال الجرماني5605100056

1659معلم صفوزارة التربيةالال61.4120190معلم صفتربيةإجازة1996-12-01السويداء13060018035سميره سيافلينا وديع منذر5705100057

1709مدرسوزارة التربيةالال63.2020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-10السويداء13010140156مفيده البنيمروا نايف البني5805100058

1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال58.4920070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-09السويداء13090053340زلفا عزيزرانيا هايل صبح5905100059

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال58.6520180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-18السويداء13020020643رجاء بشير ابو فخرنسمه سعود ابو فخر6005100060

1659معلم صفوزارة التربيةالال61.5620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13100026736باسمه الجغاميتيماء ناصر الجغامي6105100061

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.7620180معلم صفتربيةإجازة1997-01-24السويداء13030021062بشرى ابو زيدانسميه رافع ابو زيدان6205100062

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.1820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-10السويداء13130006971فاديا جزانراما سالمي العاقل6305100063

وزارة التجارة الداخلية وحماية 44معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.4620170محاسبةاقتصادإجازة1989-03-23السويداء13110009919عفاف الصالحعفت كمال شقير6405100064
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وزارة الزراعة واإلصالح الال71.3620210إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-03-10السويداء13020010908سهام نصرعائده عدنان نصر6505100065

الزراعي

1219مرشد تربوي

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال64.4420170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-15السويداء13010025675ربيعه نعيمدعاء ايمن نعيم6605100066

1664معلم صفوزارة التربيةالال65.2320170معلم صفتربيةإجازة1996-01-02السويداء13010020370يسره حميدانبشرى اسامه ابو حال6705100067

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.8720210معلم صفتربيةإجازة1998-09-03السويداء13010020368يسره حميدانساره اسامه ابو حال6805100068

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.0720140إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-03-02السويداء13010174416نجوه جعفروعد شفيق الحلبي6905100069

الزراعي

1219مرشد تربوي

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال65.2620100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-02السويداء13110001122منصوره الصالحرهام فرحان الصالح7005100070

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال59.8920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-30السويداء13130014321فوزيه المؤيدبسمه حسيب المؤيد7105100071

101معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل601معاون رئيس شعبةوزارة المالية588دارسوزارة الماليةالال70.2920130حقوقحقوقإجازة1991-01-01السويداء14040003771سليمه العجميسمر توفيق ديب7205100072

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال55.5120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-26السويداء13010066523صالحه العبد هللاخالده كمال العبد هللا7305100073

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة587دارسوزارة المالية582دارسوزارة الماليةالال58.9920210محاسبةاقتصادإجازة1988-03-25السويداء13010018210عائده دويعركنده شاهين دويعر7405100074

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال72.0320170معلم صفتربيةإجازة1994-06-24السويداء13020038813سناء فخر الدين الشعرانيلمى صابر عبود7505100075

1744مدرسوزارة التربيةالال61.0020180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-20السويداء13010151206سميحه حربعال صابر بو فاعور7605100076

وزارة الزراعة واإلصالح الال57.1220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-28السويداء13010227523اميره الحمدرابيه جهاد االحمديه7705100077

الزراعي

1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1743مدرسوزارة التربيةالال64.5120190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-02السويداء13010081880هيام خيرمجد فؤاد زريفه7805100078

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال76.3720160معلم صفتربيةإجازة1994-03-19السويداء13010090826وفاء بو فر اجرهف بسام األحمد7905100079

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال60.9520190معلم صفتربيةإجازة1994-08-10السويداء13070003917عسليه الظاهرروبينا مأمون ابو حمره8005100080

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.6220190معلم صفتربيةإجازة1997-05-15السويداء13050029413نها العريضيمريانه محمود زيدان8105100081

1722مدرسوزارة التربيةالال57.6120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-15السويداء13020026580جوهره فخر الدين الشعرانيمروه نواف احكيمه8205100082

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.9720160معلم صفتربيةإجازة1994-10-25السويداء13010152956اميمه سيفوالء سليمان سيف8305100083

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال58.2720190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-13السويداء13010156886عطاف غرز الدينصفاء إياد ابو هرموش8405100084

1655معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال64.2020120رياض أطفالتربيةإجازة1979-02-20السويداء13010000786سميره كمال الدينلمى هايل رضوان8505100085

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-08-15السويداء13080019254فلاير حيدرحال صالح الدين ابو سرحان8605100086

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال72.7320170معلم صفتربيةإجازة1995-06-04السويداء13010140521شكريه مرشدرشا نبيه ابو مراد ابو راس8705100087

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.4120180معلم صفتربيةإجازة1994-11-04السويداء13010117772ميثه عدوانهبة عصام كيوان8805100088

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال74.3320200معلم صفتربيةإجازة1998-06-25السويداء13100022733نجله الخطيبأماني حمدان زين الدين8905100089

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.0420180معلم صفتربيةإجازة1996-12-01السويداء13030016894غاده ابو عمارديانه حسام ابو عمار9005100090

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال60.7220200معلم صفتربيةإجازة1996-06-01السويداء13010166555بسمه حمادثائر مالك الحكيم9105100091

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال67.6820160معلم صفتربيةإجازة1994-03-01السويداء13050047837فدوه الشحفغدير بهجت الشحف9205100092

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال82.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-12-03السويداء13010157016فداء بدريهوعد رجا الجباعي9305100093

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال65.8120160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-21السويداء13020022211هدوىربا عارف ابو فخر9405100094

1654معلم صفوزارة التربيةالال59.9720210رياض أطفالتربيةإجازة1983-04-11السويداء13100004673ادالعبير سلمان الجبر9505100095

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.7020100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-14السويداء13060019291ريما األعوروعد نائل عامر9605100096

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.2620180معلم صفتربيةإجازة1995-06-30السويداء13010061150نوهاد عزيزهزار حمد الصفدي9705100097

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال59.7620120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-15السويداء13010145201نذيره كيوانلينه نجيب ابو عاصي9805100098

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال67.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-25السويداء13010188613مسيا كيوانخلود نعمه كيوان9905100099

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال73.4820130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-11السويداء13100029200نلي السالمهمرام عالء الدين سعيد10005100100

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.0720170معلم صفتربيةإجازة1995-08-19السويداء13090018391مها جاد هللايارا احمد الشعار10105100101

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال60.2620170معلم صفتربيةإجازة1995-06-15السويداء13090021448اميره الحجاركنده هيثم الشومري10205100102

1723مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال55.7820130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-23السويداء13070004617رتيبي قرقمازريما زين الدين قرقماز10305100103

1031دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية585دارسوزارة المالية584دارسوزارة الماليةالال59.2920180حقوقحقوقإجازة1993-09-09السويداء13090052588سنيه ابو سعيدرهف عبد الحكيم ابو سعيد10405100104

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةنعمال64.0320170معلم صفتربيةإجازة1995-10-24السويداء13090012833فهيده فخر الدين الشعرانيكنار فيصل الجرماني10505100105

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.4720200معلم صفتربيةإجازة1996-05-19السويداء13030012965انعام سجاعجيهان عبد الهادي سجاع10605100106

األولى:السويداء        الفئة:محافظة
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األولى:السويداء        الفئة:محافظة

1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال66.1720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-17السويداء13010089995هيفاء غناموسن نديم زين الدين10705100107

1659معلم صفوزارة التربيةالال67.5720180معلم صفتربيةإجازة1995-07-21السويداء13010090390مرفت العفيفهيا جالل العفيف10805100108

1662معلم صفوزارة التربيةالال63.1520210معلم صفتربيةإجازة1995-02-15السويداء13080017769شفاء حيدرهاله وديع دواره10905100109

1659معلم صفوزارة التربيةالال78.5020210معلم صفتربيةإجازة1999-11-28السويداء13060014823جوليا منذروئام سلمان الصحناوي11005100110

1741مدرسوزارة التربيةالال63.1520130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01السويداء13050006969سهاد زين الدينمروه نزار الحاج11105100111

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.6720130إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-01-12السويداء13090024461رابعة الحجارمي ممدوح الحجار11205100112

الزراعي

1219مرشد تربوي

1737مدرسوزارة التربيةالال57.7120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05السويداء13100005103مشايخحنين فارس بالن11305100113

1653معلم صفوزارة التربيةالال63.6220170رياض أطفالتربيةإجازة1990-03-05السويداء13050045807ناديه االعورخلود وليد الحسنيه11405100114

1663معلم صفوزارة التربيةالال69.4120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13010094317نجاح الشاطرحنان هايل حسون11505100115

1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.5220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-11السويداء13090048105سميه بحصاصعليا خلف بحصاص11605100116

1664معلم صفوزارة التربيةالال68.6420200معلم صفتربيةإجازة1998-11-30السويداء13010190817سميره رضوانراما خليل كيوان11705100117

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة582دارسوزارة المالية600معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.9720160محاسبةاقتصادإجازة1995-01-02السويداء13130009242نوال العيدخزنا سعيد الياس11805100118

1654معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال69.8920070رياض أطفالتربيةإجازة1975-10-20السويداء13090003736رسيلهلبنى جادهللا الشوفي11905100119

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال60.3620170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-26السويداء13030009765سمر مقلدهوزان فايز مقلد12005100120

1664معلم صفوزارة التربيةالال72.7720190معلم صفتربيةإجازة1996-07-07السويداء13010190809سميرةمرح خليل كيوان12105100121

1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال57.3320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-03السويداء13020002105نجاح عبد الحيرفاه جاد هللا عبد الحي12205100122

1658معلم صفوزارة التربيةالال63.7820180رياض أطفالتربيةإجازة1987-06-11السويداء13010153874نجاح زين الدينايلين فيصل الميمساني12305100123

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.4620210معلم صفتربيةإجازة1997-10-03السويداء13010091258ماجدة غالبمنار زيد غالب12405100124

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال69.7020120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-20السويداء13010067962سهامايما سليمان بحصاص12505100125

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال65.0020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20السويداء13030024933سناء مهناوئام فريد مهنا12605100126

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال78.7320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-28السويداء13010141667عبير االشقرصبا امين مرداس12705100127

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحةالال58.8420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-20السويداء05140009432سلمىمشيرة شعالن سلوم12805100128

الزراعي

1215مدرس

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال55.6020190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-21السويداء13010163231رحاب مرشدمرح وسيم مرشد12905100129

1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال60.2020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13110017549سعاد غانماريج اسماعيل غانم13005100130

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةنعمال59.9820140معلم صفتربيةإجازة1981-12-10السويداء13010081971منصوره كيوانسمره غالب كيوان13105100131

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.2020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-01السويداء13010125280اقبال ابو خيرربى فاضل ابو خيال13205100133

الزراعي

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1741مدرسوزارة التربيةالال63.8120160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-23السويداء13060013191اسعاف ابو درهمينهيفاء محمود عرنوس13305100134

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.1420090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-07السويداء13010013521منال غزاليهبه ممدوح العطواني13405100135

الزراعي

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1721مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال63.9520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-11السويداء13010172433عاطفه المغربيديانا بسام العربيد13505100136

1659معلم صفوزارة التربيةالال61.6620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-20السويداء13060008021هدى الصحناويمريانا منشأ الصحناوي13605100137

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.6920180معلم صفتربيةإجازة1996-01-20السويداء13130009217سحر االبدأمل فؤاد عصفور13705100138

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.0920210معلم صفتربيةإجازة1997-08-01السويداء05160037889وطفه ابراهيمريفان طالب ديب13805100139

1660معلم صفوزارة التربيةالال83.0920200معلم صفتربيةإجازة1998-10-23السويداء13090014027ابتسام باليروجين فريد االباظه13905100140

1657معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال65.1620210رياض أطفالتربيةإجازة1983-12-05السويداء13010009955زهيه حديفيهبه ابراهيم أبو عمر14005100141

1657معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال65.1820210رياض أطفالتربيةإجازة1983-08-28السويداء13010100367يسرهرشا فايز حديفه14105100142

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال63.3720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-12السويداء13020003975منى رشيد الشعرانيرشا سمير رشيد الشعراني14205100143

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-03السويداء13130009105نجاحايه عارف الحمود14305100144

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.2620200معلم صفتربيةإجازة1997-03-20السويداء13130007235ريما جريرهشذى وديع جريره14405100145

1664معلم صفوزارة التربيةالال71.1420190معلم صفتربيةإجازة1997-06-29السويداء13010065267بسيمه عبيدراما وسيم ابو طافش14505100146

1762مدرسوزارة التربية594دراسوزارة المالية593دارسوزارة الماليةالال70.0620150محاسبةاقتصادإجازة1993-01-02السويداء13090010383ايمان ابو مغضببثينه رياض الشومري14605100147

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.6120170معلم صفتربيةإجازة1994-03-13السويداء13010127766إلهامريم وجيه كشور14705100148

600معاون رئيس شعبةوزارة المالية587دارسوزارة المالية582دارسوزارة الماليةالال73.2020210محاسبةاقتصادإجازة1997-09-02السويداء13010111456ايمان حامدوالء شكيب غزالن14805100149

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.2620190معلم صفتربيةإجازة1993-09-16السويداء13020002331مياسهليلى سلمان زهر الدين14905100150

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.5420190معلم صفتربيةإجازة1995-03-21السويداء03350014954راويه الهنداويساره هايل الحسين15005100151

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.1820200معلم صفتربيةإجازة1997-04-21السويداء13010118888نزيره كيواناناغيم يوسف كيوان15105100152

1709مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال54.9320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-08السويداء13010154914أمريه حامدتغريد أحمد حامد15205100154

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.5120170معلم صفتربيةإجازة1995-12-27السويداء13010116733منى النابلسيعلي ممتاز النابلسي15305100155

1658معلم صفوزارة التربيةالال64.8820090رياض أطفالتربيةإجازة1984-04-24السويداء13010053959نجاح سمارهريما هايل سماره15405100156

1660معلم صفوزارة التربيةالال66.7020170معلم صفتربيةإجازة1993-01-05السويداء13100001154هيله ابو رافعلبنه يوسف الملحم15505100157

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.9620160معلم صفتربيةإجازة1994-06-05السويداء13010116315هناء البنينغم محمود االعور15605100158

1748مدرسوزارة التربيةالال67.7120170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-09السويداء13010083454تركيه جزانرهف زيد جزان15705100159

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال58.7920080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-01السويداء13010019950نجوى نصرإيما سعيد الحضوه15805100160

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.8120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-23السويداء13070010842ريمه الصحناويزينه حسن الشاهين15905100161

1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةالال63.6120170رياض أطفالتربيةإجازة1984-11-01السويداء13090026139سميره الصالحنور نجيب الصالح16005100162

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال63.6620120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-16السويداء13120006136زين االكرام عبد الوليمعن كمال عبد الولي16105100163

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال64.9720190معلم صفتربيةإجازة1995-01-04السويداء13100011769خلود السالمهافرنجيه جهاد السالمه16205100164

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال61.2720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-20السويداء13010185302ميساء نمورايمان ماجد زهر الدين16305100165

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.2920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-30السويداء13010172012أمال مليحهبه فايز عربي16405100166

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.6920210معلم صفتربيةإجازة1998-07-22السويداء13110003822مها الحلبيألفت ركان النجم16505100167

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال62.3120210معلم صفتربيةإجازة1997-09-08السويداء13050001342نهاد الحمودجلنار أدهم الخطيب16605100168

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.6520210معلم صفتربيةإجازة1992-01-22السويداء13100029842حياه مالكانعام عماد مالك16705100169

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال57.0220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-05السويداء03110034588ندا معنايمان قاسم معن16805100170

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال65.7220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-27السويداء13020016760وفاء بو منذرروان وسيم منذر16905100171

1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال62.0920130رياض أطفالتربيةإجازة1977-04-20السويداء13110017648نهيالخالده جميل محمود17005100172

1658معلم صفوزارة التربيةالال68.8620090رياض أطفالتربيةإجازة1978-07-16السويداء13010024570سلوى العقبانيجمانه سليمان صيموعه17105100173

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.1320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13120011369فيروز معمرمرام العطيه منصور العطيه17205100174

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.0920180معلم صفتربيةإجازة1996-09-02السويداء13100021495ضياء زين الدينسراب رمزي زين الدين17305100175

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال73.5920160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01السويداء13020033981نهى الشاطررؤى خليل الشاطر17405100176

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.9820210معلم صفتربيةإجازة1997-04-07السويداء13010135947فاديه غانمنور شاكر غانم17505100177

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال65.3320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13120011361فيروز معمرردينه منصور العطيه17605100179

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.1120210معلم صفتربيةإجازة1997-12-27السويداء13010134460منيره النجمنور تركي العصفور17705100180

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال69.0020190معلم صفتربيةإجازة1997-02-23السويداء13020033812سعاد شعبانحال معن الشاطر17805100181

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.0520200معلم صفتربيةإجازة1986-01-11السويداء13010017410كميليا الجرمانيرانيا جهاد طحموش17905100182

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال77.5320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-08-17السويداء13010087460الهام عبد الدينسهيله صياح شكرزين الدين18005100183

1663معلم صفوزارة التربيةالال61.9620170معلم صفتربيةإجازة1992-01-01السويداء13020009582هيبه نصرسراب مثقال نصر18105100184

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال62.4020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-08السويداء13030002541سلوى غانمنسرين جزاع فراشي18205100185

1718مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال59.8520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01السويداء13010017415كميليا الجرمانيراويه جهاد طحموش18305100186

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.5120190معلم صفتربيةإجازة1996-03-23السويداء13010113147راغده الخوريغنوه خلف الحداد18405100187

1661معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.5420160معلم صفتربيةإجازة1994-05-30دمشق13020026596منى قرضابضحى عادل حكيمه18505100188

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةنعمال60.4520190معلم صفتربيةإجازة1994-12-02السويداء13100023630هنيهفاتن بسام نصر18605100189

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.4020210معلم صفتربيةإجازة1998-11-22السويداء13010150393هيام الجباعينايا كمال ابو صعب18705100190

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال69.3120210معلم صفتربيةإجازة1998-10-24السويداء13060011390سهام الصحناويتغريد بيان صالحه18805100191

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال64.0120180معلم صفتربيةإجازة1996-09-14السويداء13100022313نجاة الشمنديروز عطا هللا عزيز18905100192

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال59.1920040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-04-10السويداء13090034939كونه رزقهيفاء محمود فائق19005100193

الزراعي

1214مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.6320190معلم صفتربيةإجازة1994-08-12السويداء13010156398نعيمه كرامهعنود عمار بو حمدان19105100194

451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة593دارسوزارة الماليةالال60.8220110محاسبةاقتصادإجازة1986-05-21السويداء13050014306سريه حمزهرؤيه جواد حمزه حرب19205100195

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.9120180معلم صفتربيةإجازة1996-08-06السويداء13110012368نوال فرحاتأسماء عارف ابو طافش19305100196

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.2320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-20السويداء13100022887وجيهه زين الدينمروه عطا هللا الخطيب19405100197

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال59.9220180معلم صفتربيةإجازة1989-12-22السويداء13030016685منى ابو عمارهند قفطان ابو عمار19505100198

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال73.3020170معلم صفتربيةإجازة1995-10-09السويداء13090004128باسمة الريشانيمزن وائل الصفدي19605100199

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.4220170معلم صفتربيةإجازة1990-12-29السويداء13010188329نهاد عامروالء حسين جنيد19705100200

1706مدرسوزارة التربيةالال66.4320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-16السويداء13050012838ناديا الطويلناهد مشهور دمج19805100201

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال61.3220130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-09السويداء13010112484كاميليه ابي مرشدنفين بيان مرشد19905100202

1660معلم صفوزارة التربيةالال70.8720190معلم صفتربيةإجازة1997-05-19السويداء13010137126باسم ابو درهمينهمسه نديم ابو راس20005100203

1659معلم صفوزارة التربيةالال83.8920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-20السويداء13070006277جوليا الحسين نصردعاء سلمان جابر20105100204

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال62.1620090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-25السويداء13050004067سميه عامركوثر فندي عامر20205100205

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال69.9220210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1996-01-30السويداء13010066238زهره زهر الدينكرستينا زيدان عبيد20305100207

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.0320180معلم صفتربيةإجازة1993-09-14السويداء13010080362سمر زريفهشروق سعود زريفه20405100208

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال63.5820140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-20السويداء07030096867فيحاء العليميس رشيد العلي20505100209

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.4120190معلم صفتربيةإجازة1996-05-06السويداء13100026504اقبال نصرشام سلمان الجغامي20605100210

1722مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال56.9020160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-31السويداء13080001455فوزرحاب رسل الشبلي20705100211

1741مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال63.4620160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-12السويداء13120003886نظميه البريحيشذى جهاد البريحي20805100212

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.7120180معلم صفتربيةإجازة1988-10-14السويداء13050019295سميه حالوهاقبال سليمان الحلبي20905100213

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.4720170معلم صفتربيةإجازة1996-01-03السويداء13100023747سلوى بالننعمت مشاري االطرش21005100214

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال55.5420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-05السويداء13080007734كميليا مرشدسلفانا ناهض مرشد21105100215

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال58.2120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-15السويداء13010098439شكريه حسونربا فوزات فهد21205100216

الزراعي

1214مدرس

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال76.6620170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01السويداء13030027369جنا سالمنجاح مثقال سالم21305100217

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.2120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-27السويداء13010187895حمده العميريسلمى حمد المغير21405100218

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.5820210معلم صفتربيةإجازة1998-02-01السويداء13090052047مرفت محمودايسمار نضال الدبيسي21505100219

1664معلم صفوزارة التربيةالال70.4420210معلم صفتربيةإجازة1999-06-19السويداء13010229450بسيمه ابو عسافصبا هندي الحلبي21605100220

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.8120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01السويداء13020033879امتثال الضاهرنور انور الشاطر21705100221
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1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.9420180معلم صفتربيةإجازة1996-07-20السويداء13010100284منى ابو حسونسلمى ادهم حديفه21805100222

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال81.4320160معلم صفتربيةإجازة1994-03-12السويداء13020033984نوال هنيديأميمة رائف الشاطر21905100223

1709مدرسوزارة التربيةالال62.1420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-08السويداء13120001516رفاء خداجليلى منصور خداج22005100224

1653معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال67.2120090رياض أطفالتربيةإجازة1977-02-25السويداء13010049141اسيا ابو احمدنسرين محسن بدريه22105100225

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال79.7520180معلم صفتربيةإجازة1996-11-08السويداء13020022384امل القنطارجنائن صالح الجبر ابو فخر22205100226

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال78.3420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-17السويداء13130001358خالده كيوانمرح حسن عقيل22305100227

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.9320200معلم صفتربيةإجازة1998-08-20السويداء13130010980نجوى ابو حجيليمدلين حسن الشيباني22405100228

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.3320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-15السويداء13010127676منى سليمرغده نوفل سليم22505100229

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال64.6820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-10السويداء13100008145نفليه الملحم الصفديشروق زيد معروف22605100230

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.9220190معلم صفتربيةإجازة1995-01-03السويداء13010168682وفيقه ابو حمدانمها نزيه العفيف22705100231

1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.3920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-09السويداء13010008365منه سليموعد نوفل سليم22805100232

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال68.1420110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20السويداء13010032461وفيقه ابو حمداندارين نزيه العفيف22905100233

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال64.0620210معلم صفتربيةإجازة1997-08-12السويداء13110012059آمال العبد هللاحنين عادل العبد هللا23005100234

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال57.5920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-26السويداء13010153865بندر سيفثروه غسان الميمساني23105100235

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال59.1820090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-03السويداء13010080592فوزيه مشرف شروفدينا سعيد زريفة23205100236

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.6820200معلم صفتربيةإجازة1996-06-05السويداء13100023183لمى زين الدينمها كميل الخطيب23305100237

1736مدرسوزارة التربيةالال66.3320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-19السويداء13050021734نها عليويرهف مؤيد الخطيب23405100238

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.6720160معلم صفتربيةإجازة1993-09-25درعا12180015190منى محمدفاطمه زيد بيدر23505100239

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال59.2120020فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-05-13السويداء03350014382راغده حاطومعبير كمال حاطوم23605100240

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.4220180معلم صفتربيةإجازة1996-01-26السويداء13010108054ندا حمزةروان حسان حمزة23705100241

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال74.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-12-20السويداء13130004991نهاد الحرفوشهنادي اسماعيل منشا23805100242

1707مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-09السويداء13010082668اسيمه الصايغريمان فؤاد زين الدين النجم23905100243

1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.1520210معلم صفتربيةإجازة1997-05-26السويداء13010085094سمره عزقولنور نكد العلي24005100244

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.8820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13010054777شكرية ابو دقةوالء اسماعيل دويعر24105100245

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.3220180معلم صفتربيةإجازة1995-08-15السويداء13010017186جيهان البعينيمرح عدنان مرشد رضوان24205100246

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال57.0320070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-05السويداء13010101874نوال البراضعيهناء رياض يونس24305100247

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.4320210معلم صفتربيةإجازة1996-09-05السويداء13090039559سناء ابو شقرهسماح محمود جميل الدين24405100248

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.7620170معلم صفتربيةإجازة1995-12-22السويداء13010057717نصره سجاعاريج رياض خير24505100249

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال75.4020160معلم صفتربيةإجازة1995-01-04السويداء13120005823نعمت نادرغدير حسن نادر24605100250

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.5420170إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-05-12السويداء13010096879نعامه حديفهربا نايف ابو عمر24705100251

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.1620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01السويداء03050028288ربده السعيداسمهان حسين الحماده24805100252

الزراعي

1214مدرس

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.3320180معلم صفتربيةإجازة1993-04-10السويداء13030021746ناديه ابو زيدانوالء عواد ابو زيدان24905100253

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال73.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-02-15السويداء13050037161رجاء ابو مدينمادلين مروان مكارم25005100254

وزارة التجارة الداخلية الال72.7520120إحصاء تطبيقياقتصادإجازة1989-01-01السويداء13010003868نسيبهراما رياض رضوان25105100255

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد والتجارة 147معاون رئيس الشعبة

الخارجية

450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائية122معاون رئيس شعبة

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال67.9420170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-04السويداء13020035057اخالص ابو فخرنورما عماد ابو شبلي25205100256

1659معلم صفوزارة التربيةالال71.0820190معلم صفتربيةإجازة1997-06-01السويداء13050037160رجاء ابو مدينمروه مروان مكارم25305100257

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.0420110إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-01-15السويداء13010028535منصورهريما اكرم حديفه25405100258

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.7420190معلم صفتربيةإجازة1996-11-26السويداء13010115382هناء جمولروال بسام االعور25505100259

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال73.7720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-21السويداء13090004558جهينه الورهانيياسمين مسهر الشمعه25605100260

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.2520150إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-09-18السويداء13010220717هيام الشاعررابعه ابراهيم الكوكاش25705100261

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال83.4320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-31السويداء13010144000فوزيههويداء كمال الحناوي25805100262

الزراعي

1214مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال83.2120170معلم صفتربيةإجازة1995-03-12السويداء13090026144لطيفه صعبغرام منيب الصالح25905100263

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال58.1320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-21السويداء13010012753منى مرشدمي علم الدين مداح26005100264

وزارة التجارة الداخلية وحماية 603معاون رئيس قسموزارة المالية598دارسوزارة الماليةالال61.9220215حقوقحقوقإجازة1990-08-24السويداء13050051965سمراياد منير عرنوس26105100265

المستهلك

148معاون رئيس شعبة

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.2820180معلم صفتربيةإجازة1994-03-27السويداء13010076888اسميهفاتن ناهي نعيم26205100266

1657معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال75.2320190رياض أطفالتربيةإجازة1980-12-20السويداء13110002666مدهلل زينيةرامية جدعان زينية26305100267

1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال67.1020170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-29السويداء13010027845براءهشذا عدنان العباس26405100268

1741مدرسوزارة التربيةالال59.7120190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01السويداء13050007489اوراسسوزان كريم العريضي26505100269

وزارة الزراعة واإلصالح 514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال65.5820210حقوقحقوقإجازة1999-07-27السويداء13010129865دارين غانمنادين بسام غانم26605100270

الزراعي

12.مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكان440معاون رئيس شعبة

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.3020090رياض أطفالتربيةإجازة1979-09-18السويداء13010017150بديعه رضوانعبير محمود مرشد رضوان26705100271

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال59.5520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01السويداء13090045006هديه الدبيسيأمل فارس المؤيد26805100272

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال74.4520190معلم صفتربيةإجازة1997-06-15السويداء13090018645هدى شديدكاترين عصام الجباعي26905100273

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال64.4120134لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-05السويداء13050033417سميهقصي فندي عامر27005100274

1746مدرسوزارة التربيةالال57.6020190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-16السويداء13050041833نجديه الجباعيماريا موفق شلغين27105100275

597دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية599دارسوزارة الماليةالال74.6820150محاسبةاقتصادإجازة1993-02-24السويداء13060008081ناديه الخطيبروان بشير الصحناوي27205100276

1658معلم صفوزارة التربيةالال64.7920150رياض أطفالتربيةإجازة1986-03-15السويداء13010058583شكريه ابو دهنميرفت مفيد ابو زور27305100277

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال59.4720180معلم صفتربيةإجازة1993-03-10السويداء13020018683لينا العاقلالخنساء نبيل العاقل27405100278

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال67.6520170تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-01-05السويداء13060022703كفاح زينوفلاير فاروق غانم27505100279

1658معلم صفوزارة التربيةالال63.2520100رياض أطفالتربيةإجازة1977-12-14السويداء13010061479سهامرفاه يوسف الخطيب27605100280

1740مدرسوزارة التربيةالال57.6020190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-26السويداء13030004598فاديا علبههمسه محمد علبه27705100281

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال62.5120180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-12-23السويداء13010066926فرنجيه ابو مغضبرهف عادل ابو مغضب27805100282

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.6920160معلم صفتربيةإجازة1994-01-01السويداء13030017891ايمان صادقشذى فاروق سالم27905100283

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال62.3320200معلم صفتربيةإجازة1997-10-01السويداء13030005613فلاير صعبتيما كيان صعب28005100284

1655معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال62.2120120رياض أطفالتربيةإجازة1971-02-15السويداء13010132620ثلجه عماشهاديبه فارس النداف28105100285

514معاون رئيس كتابوزارة العدل131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة586دارسوزارة الماليةالال66.6520200حقوقحقوقإجازة1997-09-01السويداء13080013225براءه عزامهلن زيدان ابو حسون28205100286

1721مدرسوزارة التربيةالال69.2820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-12-02السويداء13090035219غاده فرجسالم نبيل عزيز28305100287

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال57.8120160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-26السويداء13010080886شميه ريدانحنان مرسل ريدان28405100288

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال57.6420100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-20السويداء13090018586تركيه الخطيبرنا اسد جمال28505100289

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.6920170معلم صفتربيةإجازة1995-03-15السويداء13010186706سعدى البداحهناء عيد الحمد28605100290

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال70.8020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-10السويداء13090052177حكمت ابو زيدياسمين تيسير ابو زيد28705100291

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.5120190معلم صفتربيةإجازة1997-02-08السويداء13010189594نجاح العمرهبا خالد الدرويش28805100292

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.2420170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-19السويداء13010166792ريمه الخطيب ابو فخرحنين معضاد زهر الدين28905100293

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال75.2820190معلم صفتربيةإجازة1997-09-20السويداء13010134966اسعاف الديكمجد ثائر الديك29005100294

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.8120200معلم صفتربيةإجازة1997-05-05السويداء13130005509عائده نادرشروق نضال البربور29105100295

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.9920170معلم صفتربيةإجازة1994-02-19السويداء13130009681وجدان العيديارا رياض المعاز29205100296

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال61.7920210معلم صفتربيةإجازة1997-09-17السويداء13120000256ميرفت عبدوكاتيا رائد عبدو29305100297

1658معلم صفوزارة التربيةالال63.3920090رياض أطفالتربيةإجازة1978-01-01السويداء13060006096نبيها الحضويمنال علي الحضوي29405100298

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال65.0620170معلم صفتربيةإجازة1994-10-16السويداء13010180518بندر كيواننور جهاد كيوان29505100299

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.3620170معلم صفتربيةإجازة1994-07-19السويداء13010121669منال كيوانرشا حافظ ضو29605100300

1737مدرسوزارة التربيةالال60.0520100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-01السويداء13010180768بندر كيوانمياده جهاد كيوان29705100301

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.5520180معلم صفتربيةإجازة1996-11-15السويداء13010132734رئيسه البريحيلوسين داوود البريحي29805100302

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.8020210معلم صفتربيةإجازة1996-03-18السويداء13010122333نهال خطارنور عصام كيوان29905100303

1736مدرسوزارة التربيةالال59.1820190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-07السويداء13050022428سحر ناصربراءه نسيب سعيد30005100304

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.2720180معلم صفتربيةإجازة1991-01-15السويداء13120006403زين األكرام عبد الوليمنى كمال عبد الولي30105100305

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال71.6320150معلم صفتربيةإجازة1993-09-19السويداء13010114692سحر االعورهناء كميل االعور30205100306

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال59.0620210معلم صفتربيةإجازة1995-01-12السويداء13010052246رحاب النجمعلياء كمال حيدر30305100307

1670مدرسوزارة التربيةالال67.9720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-06-08السويداء13050018881ملكه عامربسمه بسام عامر30405100308

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال74.9120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13060023810عفاف حربغدير منصور عطا هللا30505100309

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال57.8920130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-08السويداء13010230361نجاح العنداريهناء غسان كرامه30605100310

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.7620160معلم صفتربيةإجازة1994-08-14السويداء13080016923خلود مسعودهيا سعيد مسعود30705100311

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال62.6220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-17السويداء13010073422منى جريرهحنين مالك حمايل30805100312

الزراعي

1214مدرس

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.7320210معلم صفتربيةإجازة1998-04-07السويداء13080016942خلود مسعودرؤى سعيد مسعود30905100313

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1722مدرسوزارة التربيةالال58.8220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-20السويداء13020023823فرجهوصايف نعمان الحمود31005100314

1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال68.2720210رياض أطفالتربيةإجازة1987-08-07السويداء13100002298منيره منذرلميس نبيه منذر31105100315

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.0320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05السويداء13080005882اميرهحنين مزيد ابو امين31205100316

1750مدرسوزارة التربيةنعمال60.5420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-01السويداء13020025304نعيمه شلغينياسمين طالل فخر الدين الشعراني31305100317

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال63.4120160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02السويداء13010033090هدى نادرلميس بسام الهادي31405100318

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال67.7520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01السويداء13010074671عائده حميدانوعد صقر الشعراني31505100319

1759مدرسوزارة التربية1756مدرسوزارة التربية1760مدرسوزارة التربيةالال77.2720180تربية رياضيةتربيةإجازة1993-07-31السويداء13010042204ايمان حميدانمي نبيه مرشد رضوان31605100320

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال60.7420180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-08-18السويداء13010103853دنيا شرف الدينسماهر سليم شرف الدين31705100321

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.8220200معلم صفتربيةإجازة1994-03-03السويداء13030019191حلوه الجوجومرح محمود سالم31805100322

1660معلم صفوزارة التربيةالال63.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-12-06السويداء13090017720مفيده حالوهايه ياسر السعدي31905100323

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال74.6620170رياض أطفالتربيةإجازة1987-10-26السويداء13080010119بثينهضحى ناصر عالء الدين32005100324

1663معلم صفوزارة التربيةالال75.6220160معلم صفتربيةإجازة1994-06-11السويداء13020019632ناهده مواللبنه حسان موال32105100325

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.2820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13030019193حلوه الجوجوجاكلين محمود سالم32205100326

1763مدرسوزارة التربية1762مدرسوزارة التربية1761مدرسوزارة التربيةالال75.4520200محاسبةاقتصادإجازة1990-09-01السويداء13060022883شاميه عامرضحى رياض عامر32305100327

1089مدرسوزارة السياحة1718مدرسوزارة التربيةالال58.8420130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-05السويداء13070006449اميره ابو اسعدغنوه صالح ابو اسعد32405100328

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائيةالال63.1020103مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-12-05السويداء13010060389غزالي العزميأدهم عبد األنيس الصالح32505100329
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1659معلم صفوزارة التربيةالال64.0920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-14السويداء13070006469اميره ابو اسعدراما صالح ابو اسعد32605100330

1659معلم صفوزارة التربيةالال67.1620180معلم صفتربيةإجازة1996-03-28السويداء13070020424ندى عامرضحى نزيه الحلبي32705100331

1742مدرسوزارة التربيةالال60.8520150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-01-01السويداء13090040077حلوى صيموعههناء عصام الدبيسي32805100332

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال63.8220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-22السويداء13080021319امل ابوسرحانسميه حسني ابوسرحان32905100333

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1660معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1993-06-10السويداء13060011089ايمان تبلحنان رأفت الذياب33005100334

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.2720190معلم صفتربيةإجازة1996-03-21السويداء13090006967روضه نادرسماح رياض االباظه33105100335

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال79.1320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-07السويداء13070014715نهاد السمانأريج كنج السمان33205100336

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.9020170معلم صفتربيةإجازة1995-02-17السويداء13080020739تميمه الفارسشاديه سعدو الفارس33305100337

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال73.2120210معلم صفتربيةإجازة1999-10-03السويداء13030003571بندريه غانمبشرى اسماعيل غانم33405100338

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال62.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-15السويداء13010136041احالم غانمرزان اسكندر غانم33505100339

1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1655معلم صفوزارة التربيةالال63.2020180رياض أطفالتربيةإجازة1976-08-25السويداء13030009637نسيبه مقلدرانيا احمد مقلد33605100340

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-08حمص04200003749فلاير موسىشفاء بركات المطلق33705100341

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.3020170معلم صفتربيةإجازة1995-12-28السويداء13010137896اسعاف العربيدسحر ياسر النبواني33805100342

1714مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال56.6320070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-09السويداء13010059579ناهده مرشدميس حمد مرشد33905100343

1657معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال78.0020180رياض أطفالتربيةإجازة1991-08-18السويداء13080008685حكمت الداهوكآالء مروان الخطيب34005100344

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة600معاون رئيس شعبةوزارة المالية582دارسوزارة الماليةالال66.6320120محاسبةاقتصادإجازة1986-01-20السويداء13100007541الهام الحلحتغريد نبيل بالن34105100345

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-29السويداء13130003706نزيره ابو حمدانحنين نزار بو حمدان34205100346

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال68.4020190معلم صفتربيةإجازة1997-08-15السويداء13070003490بشرى ابو حمرهدانا مؤيد ابو حمره34305100347

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.9420190معلم صفتربيةإجازة1997-05-04السويداء13050034377هيام عامرجنى صابر عامر34405100348

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال64.4520190معلم صفتربيةإجازة1997-07-22السويداء13130008872عواطف عمارالعنود مأمون النبواني34505100349

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال63.5420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01السويداء13130006746سميحة البربورهبه علي البربور34605100350

1660معلم صفوزارة التربيةالال68.6820150معلم صفتربيةإجازة1993-05-17السويداء13090003415سناء الحيوكجنان فوزي نصر34705100351

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال77.1920160معلم صفتربيةإجازة1994-06-01السويداء13070000545انعام مخيبرحنين فيصل الحسين34805100352

1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال67.8620180رياض أطفالتربيةإجازة1986-02-28السويداء13050006213فريده الحرفوشراويه مزيد الحرفوش34905100353

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال75.5520180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-06السويداء13010129462فاتن البريحيأنوار جمال البريحي35005100354

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال65.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-06-13السويداء13090011586بديعه صبحامل جليل صبح35105100355

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةنعمال59.3020210معلم صفتربيةإجازة1998-10-01السويداء13090011552فاتن العاقلرهف رضا العاقل35205100356

1659معلم صفوزارة التربيةالال63.8620180معلم صفتربيةإجازة1995-05-05السويداء13050013748عطاف حربنغم جميل جمول35305100357

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.2820150رياض أطفالتربيةإجازة1986-06-04السويداء13020015197هدىماري مفيد السلمان35405100358

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال64.6020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-09السويداء13010061970سهام نحليرهام عصام الشاعر35505100359

1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةالال72.1720090رياض أطفالتربيةإجازة1985-12-01السويداء13110014573سهام ابو عربوالء فضل هللا ريدان35605100360

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال61.9620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-31السويداء13020015334مفيدهبسمه منصور حرب هنيدي35705100361

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال64.7720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01السويداء13010061975سهام نحليرانيا عصام الشاعر35805100362

1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال62.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-05السويداء13020025237ديانا ابو شبليضحى اديب فخر الدين الشعراني35905100363

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1709مدرسوزارة التربيةالال59.0220094لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-02السويداء13110013513ساميهوسام اديب وهبه36005100364

الزراعي

1214مدرس

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال57.8020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-17السويداء13080013359تركيهبشرى هايل ابو حسون36105100365

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال77.7420160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-12-03السويداء13010090519سهام غنامغاده فؤاد زين الدين36205100366

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.4320210معلم صفتربيةإجازة1998-02-16السويداء13010071347هناء الصفدينسرين سعيد الصفدي36305100367

601معاون رئيس شعبةوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة المالية598دارسوزارة الماليةالال58.3320100حقوقحقوقإجازة1986-12-20السويداء13050031094الهام الجباعيضحى رياض الجباعي36405100368

599دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية597دارسوزارة الماليةالال59.5020060محاسبةاقتصادإجازة1981-06-04السويداء13050030450سعده حمزهحكمت يوسف حمزه36505100369

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال63.1220160إعالمإعالمإجازة1987-06-09السويداء13010013125ساميه سليقهمي ناهي فلحوط36605100370

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال64.0320140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-29السويداء13010078481زيده العمارهبه سمير رافع زين الدين36705100371

1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال61.4020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-23السويداء13010040098مياده زينيهمروى برهان قطيش36805100372

451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية44معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال66.9220190محاسبةاقتصادإجازة1995-10-12السويداء13010222660انتصار الطويلمرح اسامه االحمديه36905100373

1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربيةالال65.3020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-01-20السويداء13120012810زين الدار الوقيهوهدان جميل الوقيه37005100374

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال64.5120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-08السويداء13030001802هناء غانمديانا اكرم غانم37105100375

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.8220180معلم صفتربيةإجازة1996-05-23السويداء13010083753امال الحلحنادين صقر النجم زين الدين37205100376

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05السويداء13110016577ناهده الهاديهضاب حسام منذر37305100377

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال78.9220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-02السويداء13110016574انتصار غانمسالم فارس منذر37405100378

وزارة التجارة الداخلية وحماية 451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائيةالال70.7620150مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-02-03السويداء13010088238هنيه جزاننور توفيق فهد37505100379

المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية147معاون رئيس الشعبة

والنفقات

448

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.7220120رياض أطفالتربيةإجازة1985-11-10السويداء13060003927جمانه شروفكينده فؤاد الناعم37605100380

1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال59.2320090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02السويداء13050001877سلوى الطويلالهام مصطفى الطويل37705100381

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.2120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-12السويداء13010007220غازيهثراء توفيق ابو عسلي37805100382

الزراعي

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.9720190معلم صفتربيةإجازة1996-08-09السويداء13010003650سهاد بدرهند سامر بدر37905100383

1661معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال71.1220180معلم صفتربيةإجازة1994-08-11السويداء13090055868جدعه كيوانرشا محمد الشومري38005100384

1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال64.5420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-26السويداء13030015633ابتسام الكريديحنان احمد الكريدي38105100385

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.5120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-26السويداء13070009734هيام قرقمازنبال عادل قرضاب38205100386

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال60.4120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-10السويداء13100021372جمال الخطيباعتدال كمال الخطيب38305100387

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال67.3920120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-20السويداء13010123283هدى نرشجاكلين محمد نرش38405100388

1657معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال61.2720100رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-25السويداء13010033249اعتدال بدرنغم صابر مزهر38505100389

1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.6820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30السويداء13010186556هناءوجدان خالد العليان38605100390

1663معلم صفوزارة التربيةالال64.3420160معلم صفتربيةإجازة1994-08-26السويداء13080019221سفر ابو سرحانانوار نور الدين ابو سرحان38705100391

1663معلم صفوزارة التربيةالال65.9220170معلم صفتربيةإجازة1994-02-10السويداء13080015271امينه مرشدليليان عماد مرشد38805100392

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.6720150معلم صفتربيةإجازة1992-05-18السويداء13030017868سليمه ابو صفاايمان بيان ابو صفا38905100393

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.6720170معلم صفتربيةإجازة1994-02-04السويداء13060009109نجاح الذيابهناء فوزي الصحناوي39005100394

1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال59.3620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-08السويداء13060023031ثلجه عطا هللاناهد حسين عطا هللا39105100395

1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال58.4020020لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-12-17السويداء13110005839غزاله الزاقوتاخالص فضل هللا مطر39205100396

1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال58.0720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-09السويداء13090045662سهاملينا عصام الشوفي39305100397

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.7720200معلم صفتربيةإجازة1997-04-08السويداء13010051214عطاف كمالهمسه رائد مرشد39405100398

وزارة التجارة الداخلية وحماية 451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائيةالال70.7720180إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-01-24السويداء13120001626هناءرشا نضال واكد39505100399

المستهلك

122معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية147معاون رئيس الشعبة

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالالGIS60.1120170جغرافيا اختصاص <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-21السويداء13080013777هيفاء غانمنعمت نضال ابو حسون39605100400

1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال63.8420180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-10السويداء13050050134نجاح حمادهسهير نبيل ابو علوان39705100401

1740مدرسوزارة التربيةالال64.9120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-26السويداء13080013830مي قريشهنور حكمات ابو حسون39805100402

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.6620110رياض أطفالتربيةإجازة1983-08-18السويداء13010113403منتها الباروكيشذى فضل هللا بحصاص39905100403

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.5120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-10السويداء13080014436هدى عدوانمنار جهاد ابو حسون40005100404

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال66.0220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-03-28السويداء13050000894أنيسه الصفديياسمين حمود عربي40105100405

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.1120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-13السويداء13010031195منى العنداريروان اسماعيل بالن40205100406

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.6520190معلم صفتربيةإجازة1997-06-10السويداء13090035193نجاح حليمهكاتيا منيب عزيز40305100407

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال68.6920140هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1987-01-01السويداء13030001973منى سالمضياء تركي سالم40405100408

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال70.4020200معلم صفتربيةإجازة1997-08-04السويداء13010185642جمانه كيوانهبه ماهر كيوان40505100409

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال72.7220190معلم صفتربيةإجازة1997-03-11السويداء13010128926سناء الحلحسهر بسام الحلح40605100410

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال65.9920140تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-01-03السويداء13010001936فاديه مرشدهيا ماجد ابو كحله رضوان40705100411

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.9020200معلم صفتربيةإجازة1998-05-29السويداء13030016388ازهار ابو عمارفرح ادهم ابو عمار40805100412

1663معلم صفوزارة التربيةالال65.0620180معلم صفتربيةإجازة1990-03-24السويداء13080006707قطفوالء مروان الطرودي عزام40905100413

1663معلم صفوزارة التربيةالال74.7820200معلم صفتربيةإجازة1998-11-07السويداء13020035730هنديه عزامخوله هشام عزام41005100414

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.9420170معلم صفتربيةإجازة1995-05-03السويداء13090029874رحاب الحجارنغم رؤوف الحجار41105100416

1749مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال58.8420090فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-02السويداء13060003735خزعه صوانارجوان حسن الناعم41205100417

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال60.5720170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-01السويداء13050033734سوسن الزاقوتنيفين شاهين علبه41305100418

1736مدرسوزارة التربيةالال76.9520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15السويداء13050026437حنان درويشاصاله عناد فهد41405100419

وزارة االقتصاد والتجارة الال76.1020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-04-03السويداء13010062922نادره العبسهراما غازي الشحاذي41505100420

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة1028منسق أعمال

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1662معلم صفوزارة التربيةالال73.3420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-20السويداء13130010559هدى غبرهمرح عمار عمار41605100421

1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.4520180رياض أطفالتربيةإجازة1991-10-20السويداء13010084922فدوى ايوبشذا قاسم ايوب41705100422

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال57.0120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-20السويداء13120006425منصورة الصفديميرفت فهد نادر41805100423

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-14السويداء13020018101منىساجده مدحت الشاطر41905100424

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1659معلم صفوزارة التربيةالال68.6520190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13050014521سوسن حربسونيا رائد النجم حرب42005100425

وزارة الزراعة واإلصالح 1675مدرسوزارة التربيةالال71.8020170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-03-20السويداء13090045612لينا الغضباناماني اديب العيسمي42105100426

الزراعي

1216مدرس

1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال58.9920180رياض أطفالتربيةإجازة1980-06-05السويداء13050038052امال مكارمهاله اسد مكارم42205100427

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال74.5520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-19السويداء13070019834فيزه حمودهناء عارف الكفيري42305100428

الزراعي

1214مدرس

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال73.6320210معلم صفتربيةإجازة1998-03-21السويداء13110015882سعاد المحيثاويداليه اياد منذر42405100429

1659معلم صفوزارة التربيةالال68.4520170معلم صفتربيةإجازة1994-10-06السويداء13060018346عفاف الحسينفرح بديع الحسين42505100430

1659معلم صفوزارة التربيةالال63.6820170معلم صفتربيةإجازة1994-01-21السويداء13060016801مدينه حربايمان شاكر حرب42605100431

1088مدرسوزارة السياحة1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.5220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-28السويداء13010151497نوال بركيسونيا زياد الحلبي42705100432

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.3020130إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-08-06السويداء13090028776يسرى وهبصفاء شكيب وهب42805100433

الزراعي

1219مرشد تربوي

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.4720170معلم صفتربيةإجازة1994-06-17السويداء13050045715صالحه عوادناهد عارف الشحف42905100434

1737مدرسوزارة التربيةنعمال62.0120099تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-05السويداء13100002050مي مالكخلدون فؤاد مالك43005100435

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.8020170معلم صفتربيةإجازة1994-11-19السويداء13010122885يسرى الحلبيآسيل عقاب ابو مهدي43105100436

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.5220210معلم صفتربيةإجازة1997-06-21السويداء13050016421نوال حميدنغم مجيد ابو مدين43205100437

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال64.8120120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-02السويداء13010022529جدعه زريفهرزان وهبه زريفه43305100438
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1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال65.2620163لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-01-03السويداء13010111177هندخالد اكرم الحلبي43405100439

1660معلم صفوزارة التربيةالال74.5320200معلم صفتربيةإجازة1998-11-27السويداء13090035901هيام الحلبيساره انور الصالح الشوفي43505100440

1662معلم صفوزارة التربيةالال64.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-09-05السويداء13110006677ليندا شقيرأصيل معروف شقير43605100441

1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال61.9520110رياض أطفالتربيةإجازة1972-11-15السويداء13110005660محسنه طرابيهابتسام صالح العبد هللا43705100442

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال72.1720150معلم صفتربيةدبلوم1993-02-26السويداء13010084968براءه الزاقوتلمى حسين زريفه43805100443

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال69.8220160معلم صفتربيةإجازة1994-09-02السويداء13090004027ماجده الحلبيسهر وهيب الصفدي43905100444

1660معلم صفوزارة التربيةالال61.7420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13090014654أوميه المؤيدمريانه ايمن مصطفى44005100445

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال64.4020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-26السويداء13010084964براءه الزاقوتالنا حسين زريفه44105100446

1660معلم صفوزارة التربيةالال70.0620180معلم صفتربيةإجازة1996-03-09السويداء07030120815سهيله شرباجيبراءة أديب شرباجي44205100447

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال66.5320140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-20السويداء13020002748عائدهردينه فايز ابو يزبك44305100448

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال65.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-13السويداء13090036273صالحه الحلحشادي معضاد الصالح الشوفي44405100449

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال63.8320110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10السويداء13010143713نهيلهلينا سالم مان الدين44505100450

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.1720170معلم صفتربيةإجازة1995-01-18السويداء13050007799سمردنيا وسيم المخول44605100451

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.5520170معلم صفتربيةإجازة1994-12-28السويداء13010128827رجاء قطينيوالء احسان كشور44705100452

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال57.8820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-05السويداء13010015412فريده غانماماني فرحان غانم44805100453

الزراعي

1214مدرس

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال61.1020110إعالمإعالمإجازة1986-09-19السويداء13080003016انشراح الطرودي عزامرؤى عصام خويص44905100454

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال65.6420180معلم صفتربيةإجازة1995-08-31السويداء13010094298غضيه الجرمانيشيرين عبد الكريم مطر45005100455

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.2220190معلم صفتربيةإجازة1994-09-19السويداء13010138713هدى الحسنيةبراءه منصور الحسنية45105100456

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال75.2220200معلم صفتربيةدبلوم1997-11-28السويداء13010103203منال ناصر الديننغم نسيب عدنان45205100457

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال69.9920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-10السويداء13010094282غضيهنور عبد الكريم مطر45305100458

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.9220170معلم صفتربيةإجازة1995-03-06السويداء13010133332الماسي ابوراسبشرى فارس ابوراس45405100459

1715مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال57.4220170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-23السويداء13010006114سهيال حمادرنا فوزي مزهر45505100460

582دارسوزارة المالية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية590دارسوزارة الماليةالال62.5220160محاسبةاقتصادإجازة1987-05-09السويداء13020006049رضيهمنال اجود الحسين نصر45605100461

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال59.1220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-26السويداء13050034062لما العربيدشذى يحيى ركاب45705100462

1664معلم صفوزارة التربيةالال66.5820180معلم صفتربيةإجازة1994-05-04السويداء13070000809بثينه الحسينسوار توفيق الحمود45805100463

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.3420180معلم صفتربيةإجازة1995-03-05السويداء13050005558بشرهآيه زياد عواد45905100464

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.4120160معلم صفتربيةإجازة1994-07-04السويداء13050019561هال البعينيوئام زهير جمول حرب46005100465

1740مدرسوزارة التربيةالال65.4520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-16السويداء13010041005شفيعه ابو فخررهام جودت ابو فخر46105100466

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال59.5320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01السويداء13010085442نجاة النجادلما جدعان خير46205100467

1660معلم صفوزارة التربيةالال60.7720170معلم صفتربيةإجازة1989-09-15السويداء13010110416نجاح الحاج عليخلود تيسير بو رشيد46305100468

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.4820090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-18السويداء13010074348نهاد العربيدرشا سليمان مرشد46405100469

الزراعي

1214مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال75.2820190معلم صفتربيةدبلوم1997-07-04السويداء13090049730نوال نجدحنين عطا هللا الشمندي46505100470

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال61.1320100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-04السويداء13120001392ماجده البربوررشا جزاع الصفدي46605100471

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.2720140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-02السويداء13080019048سلطاني المحيثاويشفاء يحيى المحيثاوي46705100472

1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال57.2220070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1982-06-03السويداء13010070929فوزيه عزيوعد مزيد غزاله46805100473

وزارة الزراعة واإلصالح الال77.6520170إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-09-29السويداء13010044768رابعه الحلبيحنين هيثم فخور46905100474

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربيةالال61.1520170معلم صفتربيةإجازة1992-01-10القنيطرة13090022830ليليان الورهانيرؤى عمار الشوفي47005100475

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال72.8520180معلم صفتربيةإجازة1996-04-02السويداء13030003050كرجيه الديكيارا كرم غانم47105100476

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال58.7920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-14السويداء13030003268سميره بهاء الدينوصال سلمان السبع47205100477

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.3120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-23السويداء13010030885فدوى غناممنار ماجد خير47305100478

الزراعي

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال63.1520180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-22السويداء13010037396عطر الحلحلبنى بسام الحلح47405100479

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال63.4320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-12-09السويداء13060026100نهله نجم نوفلعال فادي نجم نوفل47505100480

1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال60.0320116لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-10السويداء13110003781زينه كنعانماهر ممدوح النجم47605100481

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال59.0820050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-23السويداء13030002584فرنسويه غانمكفاح فريد غانم47705100482

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال53.7220020لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-06-01السويداء13010125882فاطمه غانمهند سعيد العمار47805100483

1664معلم صفوزارة التربيةالال58.5320210معلم صفتربيةإجازة1994-09-04السويداء13010117776نجاه جمولألفت لؤي كيوان47905100484

1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.4020190معلم صفتربيةإجازة1997-10-06السويداء13090009068اميره شرف الدينقمر محمود نرش48005100485

1740مدرسوزارة التربيةالال60.6920180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-06السويداء13020001457فريده الحلبيرشا نزار عز الدين العقباني48105100486

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال72.9220180معلم صفتربيةإجازة1996-07-13السويداء13010081039هنا خلف زين الدينحنان فؤاد غنام48205100487

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال70.8420180معلم صفتربيةإجازة1991-10-30السويداء13010081021هنا خلف زين الدينهال فؤاد غنام48305100488

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال85.0020190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدكتوراه1986-11-01السويداء13010102498اسعاف كيوانمنال نزيه منذر48405100489

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.6420200معلم صفتربيةإجازة1997-06-18السويداء13070021837افراح الصفديمالك صالح قبالن48505100490

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.7220200معلم صفتربيةإجازة1997-04-11السويداء13060020658مياسه عامرمازن عامر عامر48605100491

1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال60.3720070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-30السويداء13070003226سهام عز الدينليلى كنج عز الدين48705100492

1747مدرسوزارة التربيةنعمال78.7420160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-07-05السويداء13070005181حسيبه ابو اسعدريم رشيد ابو اسعد48805100493

1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال61.4520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-15السويداء13010072475جميله سجاعورد فهد فخر الدين الشعراني48905100494

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.6820210معلم صفتربيةإجازة1998-09-28السويداء13050031759زهيه هزيمهماري جدعان هزيمه49005100495

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.3920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-18السويداء13080000531عفاف الطروديهبه سامي أبو زين الدين49105100496

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال59.1320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-02السويداء13010017785نصره العمارسحر هايل الدعيبس غانم49205100497

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال58.1720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-12السويداء13110021773هيام الشاعرايمان ابراهيم الكوكاش49305100498

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال59.2420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01السويداء13120005950سوسن نادرسالف اديب نادر49405100499

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال56.0320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-26السويداء13010133673فرنجيه البريحيشادي نزيه الدعيبس49505100500

1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال59.0720160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-01السويداء13110013184جدعهوئام علي حمزه49605100501

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال69.0620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-25السويداء13010088810وديان ابو راسلجين وليد البرنوطي49705100502

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.9120180معلم صفتربيةإجازة1993-09-05السويداء13110013182جدعه منذردعاء علي حمزه49805100503

1660معلم صفوزارة التربيةالال69.1020180معلم صفتربيةإجازة1996-09-02السويداء13110003841كامله درويشريم سالم الصفدي49905100504

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.5520190معلم صفتربيةإجازة1997-03-09السويداء13130010723نبيهه بريكشروق اكرم بدريه50005100505

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال58.2520160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-24السويداء13110003479نديمه قطيشحنين جميل الصفدي50105100506

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال67.0520170معلم صفتربيةإجازة1995-06-29السويداء13010081964يسرى العفيرسالم غازي ابو خير50205100507

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.1420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-25السويداء13020009570حسيبهمها غالب نصر50305100508

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال69.9820180معلم صفتربيةإجازة1995-04-11السويداء13020035809منيره الكفيريرنيم رمزي الهنو50405100509

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال56.3720080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-06السويداء13010048293رمزيه اسليمشروق ناصر الخطيب ابو فخر50505100510

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.9220200معلم صفتربيةإجازة1998-09-11السويداء13050001429فهيده غانمسالم نصر الطويل50605100511

وزارة الزراعة واإلصالح الال57.0320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-03السويداء13010078833لميا ابو سعدعبير برجس ابو سعد50705100512

الزراعي

1716مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1741مدرسوزارة التربيةالال58.2020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-01-10السويداء07170057771فيضة ناصيف اسعدنغم ثابت ناصيف اسعد50805100513

1659معلم صفوزارة التربيةالال72.8220190معلم صفتربيةإجازة1997-10-06السويداء13060018305ثناء ناصيفنور جمال الحسين50905100514

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال73.0220100تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1983-02-18السويداء13050002161عطاف ابو حسونهدى عادل الطويل51005100515

1675مدرسوزارة التربية1671مدرسوزارة التربيةالال71.0520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-10-14السويداء13080018752منى شرف الديننسرين محفوظ بريك51105100516

1707مدرسوزارة التربيةالال59.8820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-17السويداء13090007879ميفاتن كامل غرز الدين51205100517

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال61.7220170معلم صفتربيةإجازة1995-01-07السويداء13130004275عائدة عقيللبانه نزيه حسن51305100518

1721مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.6320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-04السويداء13010144583ناديهروال راضي البني51405100519

1661معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.7320170معلم صفتربيةإجازة1995-08-31السويداء13090059489هند الجوهرييارا وجيه جبور51505100520

1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال57.4620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-04السويداء13070003178فوز الحلبيحنين جهاد عز الدين51605100521

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال59.5820170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-09-06السويداء13050019827جواهر عامرميسون مالك عامر51705100522

1746مدرسوزارة التربيةالال58.4520180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-23السويداء13060023725بندريه غانمرهام خليل عطا هللا51805100523

1659معلم صفوزارة التربيةالال83.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-11-21السويداء13070001489ميليا الشحاذةميرنا عماد عامر51905100524

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.5120200إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-10-12السويداء13020016458حسن الحلبيميرفت حامد بريك هنيدي52005100525

الزراعي

1219مرشد تربوي

1744مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال61.3720160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-13السويداء13070002223سمره الحلبياماني عدنان الحلبي52105100526

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1998-09-07السويداء13010061638انصاف جوديهمرح طارق احمد52205100527

ميكانيكية

1782مدرس مهندسوزارة التربية1786مدرس مهندسوزارة التربيةالال73.5020210قوى ميكانيكية

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.2320200معلم صفتربيةإجازة1997-06-12السويداء13010118839نبيهه كيوانكاترين جهاد جمول52305100528

1659معلم صفوزارة التربيةالال67.0920190معلم صفتربيةإجازة1996-07-07السويداء13010049059نها الخطيبنجوى مروان الجرماني52405100529

وزارة الزراعة واإلصالح 1706مدرسوزارة التربيةالال66.5220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-23السويداء13070004254بندر ابو حمرهربا داود محرز52505100530

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال61.8920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-28السويداء13110007801سعاد شقيرتيجان نواف شلهوب52605100531

1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة602معاون رئيس قسموزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.9820150مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-11-15السويداء13060003753خزعه صوانهيا حسن الناعم52705100532

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال70.9020170معلم صفتربيةإجازة1994-10-05السويداء13010084045ريما الممسانيوجدان نضال قيصر52805100533

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال70.5420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-15درعا12010094274عسيلهمحمد احمد الجوابره52905100534

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالالGIS62.3520100جغرافيا اختصاص <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-01ريف دمشق03300002734تركيه حسونراما أحمد غاوي53005100535

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.6920170معلم صفتربيةإجازة1995-01-21السويداء13010004809أميره أبو الفضللجين ناصر أبو حال53105100536

1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال66.6320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30السويداء13070003205سميره القنطارنادين احسان عز الدين53205100537

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.1720180معلم صفتربيةدبلوم1997-03-08السويداء13050034375هدى الحلبيهاله شاكر عامر53305100538

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال71.1820170معلم صفتربيةإجازة1995-05-02درعا12010134617رجاءمرح حابس العنيزي53405100539

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال70.0220180معلم صفتربيةإجازة1996-12-10السويداء13050025924فوز االباظهندى اسامه االبازه53505100540

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.6920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-18السويداء13030025243نجيبه مهنامجد غازي مهنا53605100541

وزارة الزراعة واإلصالح 1706مدرسوزارة التربيةالال64.6720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-10السويداء13060017589ست البنات الحامدرهف لطفي النجم53705100542

الزراعي

1709مدرسوزارة التربية1214مدرس

1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال59.1020140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-15السويداء13090017434فوزيهرمال صقر جبور53805100543

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال61.2120180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-04-16السويداء13010066928فرنجيه ابو مغضبفاتن عادل ابو مغضب53905100544

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال65.1020130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1988-02-07السويداء13060008625نوفه الخطيبهاله عبدي الصحناوي54005100545

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.1020190معلم صفتربيةإجازة1996-12-12السويداء13070015831رنده وردرهف كرم هالل54105100546

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.0520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-09السويداء13060025812سناء نوفلفرح غسان نوفل54205100547
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1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.9220170معلم صفتربيةإجازة1994-05-19السويداء13010146758منتهى الجرمانيياسمين مفيد الحناوي54305100548

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.3420210معلم صفتربيةإجازة1998-04-30السويداء13060003074غاده الزرعونيمنى شحاذه الرافع54405100549

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.0020190معلم صفتربيةإجازة1997-08-10السويداء13030015043اكرام مقلدهديل وسيم بحصاص54505100550

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.0720190معلم صفتربيةإجازة1995-06-05السويداء13030015325هويدا الشاعرهمسه غالب خويص54605100551

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.9020190طب بيطريطب بيطريإجازة1994-08-16السويداء13030022991الهام المتنيهديل خليل المتني54705100552

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 436طبيب بيطري

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 432طبيب بيطري

الزراعي

431طبيب بيطري

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.4220170معلم صفتربيةإجازة1994-06-03السويداء13060010818سعاد فيصلمروج سليمان الصحناوي54805100553

1736مدرسوزارة التربيةالال67.6320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1967-10-02السويداء13130008204وزنه عزامهناء فرحان الراشد54905100554

1064فني مخبريوزارة الصحةالال69.3820180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-09-12السويداء13060016877افرنجيه العلي ابو راسوئام وليد خطار55005100555

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال76.6920210معلم صفتربيةإجازة1999-12-15السويداء13070015966شفيقه هاللفيروز سالمه هالل55105100556

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.4720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-05-10السويداء13090011171نجاح جمالوعد فوزات بو صبح55205100557

الزراعي

1219مرشد تربوي

1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال60.6520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-16السويداء13010111641فائده بكريخزامه رياض بكري55305100558

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال76.3620180معلم صفتربيةإجازة1995-09-14السويداء13030017411اميره سالمشروق محمود الشاعر55405100559

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال78.7520160معلم صفتربيةإجازة1994-05-02السويداء13080009105سميره القنطارسوزان جهاد الخطيب55505100560

1716مدرسوزارة التربيةالال57.3320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-09السويداء13020012848غازيهنيروز ضامن نصر55605100561

1661معلم صفوزارة التربيةالال66.6320170معلم صفتربيةإجازة1991-10-14السويداء13030018138شعاع الغوطانياوصاف يحيى الغوطاني55705100562

1712مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال60.9020080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-25السويداء13010159256سلوىأشواق عبد اللطيف الشيباني55805100563

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال79.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13030006280اخالص الحكيمسوزان كايد القنعباني55905100564

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.2320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-15السويداء13070021593ساميه نوفلشروق عادل ابو العز56005100565

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال71.2620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-22السويداء13070017174وفاء هاللربا كمال شرف56105100566

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.1920170معلم صفتربيةإجازة1994-10-17السويداء13010163705ابتسام ابو فخرمرح تيسير ابو فخر56205100567

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.0920190معلم صفتربيةإجازة1995-05-18السويداء13010133278كنعانيه كنعانمرح نايف ابو راس56305100568

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال67.4920180معلم صفتربيةإجازة1996-10-11السويداء13030017859اوصاف ابو صفادانا عطا هللا ابو صفا56405100569

1659معلم صفوزارة التربيةالال65.6120190معلم صفتربيةإجازة1977-09-06السويداء13050016977منى عربيحال لطيف عربي56505100570

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال78.6020190معلم صفتربيةإجازة1997-08-01السويداء13050017989نجاة النجمتماره غسان عربي56605100571

1714مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال57.0420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-10السويداء13060001587هدوه حربفاديه عبد الغفار حرب56705100572

وزارة الزراعة واإلصالح 1707مدرسوزارة التربيةالال65.6620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-21السويداء13090036857لطفيهربيعه فهد الحصباني56805100573

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال58.9120190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20السويداء13110003314اميه كيوانغفران ممدوح المعيدي56905100574

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.2920180معلم صفتربيةإجازة1994-10-06السويداء13010209789نديمه ابو راسراما اكرم حسون ابو راس57005100575

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1714مدرسوزارة التربيةالال60.1120080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-04السويداء13010111614ناديه بكريمنال نايف بكري57105100576

الزراعي

1215مدرس

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.0720210معلم صفتربيةإجازة1992-04-10السويداء13030017413اميره سالمهيلين محمود الشاعر57205100577

وزارة الزراعة واإلصالح 589دارسوزارة الماليةالال64.7920170حقوقحقوقإجازة1991-01-01السويداء13050003597ثناء الطويلمادلين تيسير الطويل57305100578

الزراعي

131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة439معاون رئيس شعبة

1739مدرسوزارة التربيةالال67.7120150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-17السويداء13110010850ابتسام شقيركنان نواف شقير57405100579

1654معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال62.1320180رياض أطفالتربيةإجازة1991-06-08السويداء13010068539علياء ابو ترابيمجدولين رياد الصالح57505100580

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال58.4720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-07السويداء13010070430هياء الحلبيساره يحي قدم خير57605100581

1746مدرسوزارة التربيةالال62.8020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-22السويداء13050026136لينا الراشدسهير انيس فهد57705100582

1654معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال62.4820200رياض أطفالتربيةإجازة1991-09-01السويداء13120005131حنان فرجرزان ناصر فرج57805100583

1761مدرسوزارة التربيةالال67.6420060محاسبةاقتصادإجازة1983-11-25السويداء13050026156لينا الراشدسماهر انيس فهد57905100584

586دارسوزارة المالية585دارسوزارة المالية584دارسوزارة الماليةالال63.8220170حقوقحقوقإجازة1991-07-28السويداء13080013951هدى القنطارمارلين جوهاد ابو حسون58005100585

1736مدرسوزارة التربيةالال58.3120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-07السويداء13050006925رحابماويه حمد علبه58105100586

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال67.0920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-22السويداء13130011668ايمانبزوغ اسامه المعاز58205100587

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال61.1320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-23السويداء13060014851سهام الصحناويديما فوزي الصحناوي58305100588

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال69.4620170معلم صفتربيةإجازة1994-04-04السويداء13110016258مياسه الحمودرويده متعب العمر58405100589

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال73.1820180معلم صفتربيةإجازة1996-04-21السويداء13030022885سحر سالمارجوان هيسم السقعان58505100590

1721مدرسوزارة التربيةالال58.7220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-14السويداء13110017537حنانفرح كامل غانم58605100591

1750مدرسوزارة التربيةالال56.7120160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10السويداء13010052609وفاء العيسميوئام فيصل حمايل58705100592

1658معلم صفوزارة التربيةالال62.3920110رياض أطفالتربيةإجازة1975-01-01السويداء13010177304سميرهراغده متعب الحمدان58805100593

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال71.2420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-13السويداء13020022357زينه الجبر ابو فخروسام عصمت الجبر ابو فخر58905100594

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.9520180معلم صفتربيةإجازة1996-09-16السويداء13020030219اقبال شياروال فيصل شيا59005100595

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال54.5020100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-08-13السويداء13080011820نعايم الباشاسلمى حسين الباشا59105100596

1659معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.3120190معلم صفتربيةإجازة1989-07-29السويداء13050021307اعتدال حيدررنا سالمي حيدر59205100597

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.8020170معلم صفتربيةإجازة1979-08-01السويداء13050010028نزيهه عوادإناس شهير عواد59305100598

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال70.2220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-15السويداء13020012196وفاء رافع نصرثناء مزيد رافع نصر59405100599

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.5220190معلم صفتربيةإجازة1996-06-05السويداء13060017723عواطف سيافالين سياف سياف59505100600

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال55.7620200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-21السويداء13090044106نبيها رشيدهيفاء كامل جمال59605100601

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال58.4020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-18السويداء13090028771يسرى وهبوفاء شكيب وهب59705100602

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال69.0920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-24السويداء13100004441سمر الصبراهند مشهور الصفدي59805100603

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.2520160معلم صفتربيةإجازة1994-08-25السويداء13010020988عواطف الصفديندى جهاد الشعار59905100604

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.5720180معلم صفتربيةإجازة1996-01-02السويداء13130003966هديه بو حمدانثراء سليمان بو حمدان60005100605

1655معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال61.4320210رياض أطفالتربيةإجازة1987-06-14السويداء13010020952عواطفنسرين جهاد الشعار60105100606

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة600معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.8520180محاسبةاقتصادإجازة1995-12-15السويداء13010069402زيده الحتيتيسليمه عليوي ابو ثليث60205100607

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال64.0920200معلم صفتربيةإجازة1997-06-28السويداء13010135361نوال غانمنيرمين توفيق الدعيبس غانم60305100608

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال57.5120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-14السويداء13010035552مهيبا كنعانرشا رئيف الجباعي60405100609

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.3620190معلم صفتربيةإجازة1996-07-10السويداء13030014587سمره بحصاصياسمين بيان بحصاص60505100610

1706مدرسوزارة التربيةالال60.8320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01السويداء13050015332هدى جنودريم نضال نصر الدين60605100611

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال58.8120160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-15السويداء13090029741بديعه الحلبيدعاء عاطف رباح60705100612

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال63.8720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-25السويداء13020012266نزيره كيواننهى يوسف كيوان60805100613

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1706مدرسوزارة التربيةالال64.6920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-30السويداء13050032159رحاب حمدانالما حمد عامر60905100614

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال80.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-05-09السويداء13050042819اعتدال الحسينرنا سعيد الشحف61005100615

1664معلم صفوزارة التربيةالال64.2120210معلم صفتربيةإجازة1998-02-09السويداء13010024934امل نعيمايمان مفيد مزهر61105100616

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال65.2820120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-06السويداء13130006272نجاة غبرهلقاء فؤاد غبره61205100617

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال65.3920110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-07السويداء13090023700رحاب البريحيصفاء فوزي الشوفي61305100618

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال68.3320200جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1992-10-04السويداء13100023519احالم الخطيبريم مرسل الخطيب61405100619

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.0220190معلم صفتربيةإجازة1997-10-05السويداء13120004744ست الكل حمزهبراءه مرهج فرج61505100620

1715مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربيةالال57.7520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-09السويداء13020026865اسيمه الخطيبهند عصام حاتم61605100621

598دارسوزارة المالية585دارسوزارة المالية601معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.2420170حقوقحقوقإجازة1993-12-11السويداء13050035867فرنجيه عزامسوار نايف حمشو61705100622

وزارة الزراعة واإلصالح 1682مدرسوزارة التربية1687مدرسوزارة التربيةالال71.5920150فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-06-20السويداء13070017939دالل هاللمثقال سلطان المغوش61805100623

الزراعي

1218مدرس

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال55.0620130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-08-05السويداء13090028829هنا وهبجمانه حسن وهب61905100624

1745مدرسوزارة التربيةالال61.8720160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-17السويداء13050048662هنده ابو ثليثايمان سماره ابو ثليث62005100625

1089مدرسوزارة السياحة1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.9520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-26السويداء13010062026فاتن ابو ديكارياسمين وسيم ابو ديكار62105100626

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال63.5620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-04السويداء13010169111آمال ابو لطيفثروه نزيه كوكاش62205100627

1742مدرسوزارة التربيةالال61.0920190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-15السويداء13090021131ادمه غرزالدينشروق رياض غرزالدين62305100628

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.4920200معلم صفتربيةإجازة1995-02-18السويداء13010097279فيزه زهر الدينهند فايز الحمود62405100629

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.9420190معلم صفتربيةإجازة1997-04-01السويداء13010069390زيده الحتيتيورده عليوي ابو ثليث62505100630

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.0420180معلم صفتربيةإجازة1996-08-29السويداء13010098462زهره القاسمهند عطا هللا غريزي62605100631

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال57.8820100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-23السويداء13120012654محاسن الحجليريم يحبى صعب62705100632

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.6920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-09السويداء13020000483نظيره أبو منذرنغم دخل هللا منذر62805100633

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1707مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال61.1820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-15السويداء13120010394محاسن الحجليهبا يحيى صعب62905100634

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال66.9120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-24السويداء13020035910هيام الصالحرهام كريم الصالح63005100635

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال71.2120180جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-10ريف دمشق03110046434ماجده عالمهدعاء فريد عالمه63105100636

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال65.6920100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-24السويداء13060003222رسميهمها سليم حمزه63205100637

1658معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال60.4920110رياض أطفالتربيةإجازة1981-07-30السويداء13050029909زينه جهجاهرجاء منصور زين الدين63305100638

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال58.3820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-15السويداء13120007042حنان الصفدينغم حسن ابو رافع63405100639

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال58.2020210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13130003457ريما اشتيشذى عامر الحسنيه63505100640

1659معلم صفوزارة التربيةالال71.4920180معلم صفتربيةإجازة1996-05-08السويداء13070022068سحر الخطيبكنده مجيد العك63605100641

1723مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربيةالال55.7620170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1967-10-03السويداء13010051581وردناهده اسماعيل عبد السالم63705100642

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال56.5720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-29السويداء13020007685رحاب نصرجيالن نضال محفوظ نصر63805100643

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.7920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-10السويداء13030006677انصاف سالمالفت حسن ابو غازي63905100644

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.9220180معلم صفتربيةإجازة1996-05-07السويداء13060003514اتحاد مطاوعبشرى علي مطاوع64005100645

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.3720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-20السويداء13060001855ليمه طحطحجوليان غسان السيد64105100646

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.9920210معلم صفتربيةإجازة1994-06-05السويداء13060018857مضايا زين الدينعهد وهبه ذيب64205100647

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال56.1420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-14السويداء13070004970نهيا الحالويكارولينا جميل حمشو64305100648

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال75.2620200إعالم إلكترونيإعالمإجازة1998-02-14السويداء13010092013روال زين الدينغرام سماح زين الدين64405100649

1751مدرسوزارة التربية1754مدرسوزارة التربية1755مدرسوزارة التربيةالال66.0020140علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-17السويداء13010171329ناديا الشومريعمرو سمير عريج64505100650

1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال71.9420080رياض أطفالتربيةإجازة1980-05-09السويداء13010050213مشايخاميره حسن الخطيب64605100651

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال59.0720140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-10السويداء13030016107هيام مونسعال خير خير64705100652

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال64.3920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1994-07-22السويداء13020024480جهان نعيمنور ايمن الشعراني64805100653

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال61.7520200معلم صفتربيةإجازة1997-04-28السويداء13010098743نبيها نعيممرام سامر الحلبي64905100654

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال59.4820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-18السويداء13010006169ازدهار حمزهوفاء كمال حمزه65005100655

الزراعي

1214مدرس

25 من 6صفحة  09:09:29 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:السويداء        الفئة:محافظة

1721مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال63.9620170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10السويداء13130012374صفاء الباسطريم اسماعيل الباسط65105100656

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةنعمال58.7320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-12طرطوس10010092182جهينه محمدوئام صالح عبود65205100657

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.0320180معلم صفتربيةإجازة1996-02-12السويداء13010128029سهام البريحيلبنى عادل البريحي65305100658

1715مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال57.1820150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-14حمص04040014584إبتسامسالفه أحمد منصور65405100659

1660معلم صفوزارة التربيةالال62.6720200معلم صفتربيةإجازة1997-07-08السويداء13100029650سلوى العزميأسماء نجيب العزمي65505100660

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال64.6720210معلم صفتربيةإجازة1996-07-01السويداء13130008674بثينه نادرروان سلمان يقضان65605100661

1715مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال60.0020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-13الالذقية06090104152نظيره حمامهحنان محمد غنوم65705100662

1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال57.9720120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-22السويداء13010011595نجاة النجمبراءه أجود قطيني65805100663

1708مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال59.4120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13050014743تماره جزانكناز موفق زكي65905100664

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.5820210معلم صفتربيةإجازة1998-09-04السويداء13050040294إناس شلغينمرح بسام شلغين66005100665

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.8520180معلم صفتربيةإجازة1995-05-01السويداء13020027691ليندا عبوداليسار خالد الغاوي66105100666

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.8520180معلم صفتربيةإجازة1995-10-01السويداء13090048802هدى وهبهامل عاصم الشمندي66205100667

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال58.2720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-22السويداء13020022801شاديه بهاء الدين الشعرانيهديه ماجد بهاء الدين الشعراني66305100668

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال70.6020160مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-03-08السويداء13050019202سميره حيدرمروه حامد حماد66405100669

المستهلك

579معاون رئيس شعبةوزارة المالية147معاون رئيس الشعبة

معاون رئيس شعبة الجباية وزارة الموارد المائية1766مدرسوزارة التربية582دارسوزارة الماليةالال70.8020180محاسبةاقتصادإجازة1993-09-01السويداء13130003909رفيده بو حمدانهديل اكرم بو حمدان66505100670

والتحصيل

447

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال60.7820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01السويداء13100016950مهانارمين غسان الزغير66605100671

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال81.1020170معلم صفتربيةإجازة1995-02-17السويداء13080020434الطاف المحيثاويسالم فايز المحيثاوي66705100672

1659معلم صفوزارة التربيةالال75.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-08-15السويداء13080012004منيره فهدندى خالد فهد66805100673

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.0520170معلم صفتربيةإجازة1994-06-10السويداء13050000547هيفاءلجين بشار الخطيب66905100674

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.0420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-25السويداء13050032773نوال شرفمريانا ايمن شرف67005100675

1754مدرسوزارة التربية1751مدرسوزارة التربية1755مدرسوزارة التربيةالال56.7820180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-03-17السويداء13010189160هالله السعيدميساء منيف الصغير67105100676

1743مدرسوزارة التربيةالال59.8320150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-07السويداء13010061998سوهيله الحرفوشروان غازي الحرفوش67205100677

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.6920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-10السويداء13010019747وجيهه ابو فراجامل توفيق دواره67305100678

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.9620170معلم صفتربيةإجازة1994-10-12السويداء13010135359نوال غانمخزامى توفيق الدعيبس غانم67405100679

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال61.2620120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-08السويداء13050016541غزالي مالعبايفلين شوقي مخيبر67505100680

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال61.1220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-10السويداء13080006594ذهبيه زينايمان سالم عزام67605100681

الزراعي

1214مدرس

1709مدرسوزارة التربيةالال57.1220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-08السويداء13130002781آمال بو حمدانتمارة يوسف غبرة67705100682

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.3320160معلم صفتربيةإجازة1994-05-03السويداء13030024932ماجده مهناشذى ابراهيم مهنا67805100683

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال57.9020180معلم صفتربيةإجازة1993-10-20السويداء13050001419سلوى رشيدريمان هيثم الطويل67905100684

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال58.3020170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-22السويداء13010087558كواكب زين الدينشروق أيمن قيسيه68005100685

وزارة الزراعة واإلصالح 1709مدرسوزارة التربيةالال67.0320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-07السويداء13130007366ابتسام معروفمها اسعد معروف68105100686

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربيةالال59.5120090رياض أطفالتربيةإجازة1982-01-05السويداء13100000713لطفيهأديبه حمد الملحم68205100687

1659معلم صفوزارة التربيةالال66.2020160معلم صفتربيةإجازة1993-01-15السويداء13030019773تغريد سالملجين انور سالم68305100688

1064فني مخبريوزارة الصحةالال69.2320210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1991-05-25السويداء13010139954ارجوان الجرمانيسماح شاهين علوان68405100689

1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال57.5420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-23السويداء13010188629نوره كيوانلميس فؤاد كيوان68505100690

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.8220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-28السويداء13060008770هناء بو عقلوالء زيد بو عقل68605100691

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.8620160معلم صفتربيةإجازة1994-05-13السويداء13100014004رجاء العطا هللارهام تيسير كحول68705100692

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال67.4520140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-11السويداء13110006198نظيره حمدانرشا اسماعيل العوام68805100693

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال66.9220160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-14السويداء13010131883فوز غانمهديل نواف غانم68905100694

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال72.2320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-31السويداء13010041901هيام الخطيب ابو فخرساره فهد ابو حال69005100695

1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال60.4620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-24السويداء13050035100نوفليه عامرسهاد جدعان عامر69105100696

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.6620190معلم صفتربيةإجازة1997-02-02السويداء13090009427وفاء عمادمرح كمال عماد69205100697

1714مدرسوزارة التربيةالال61.3820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-17السويداء13030022135يسره ابو زيداننوال سند ابوزيدان69305100698

1707مدرسوزارة التربيةالال59.6820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-20السويداء13020011307ميسون النمطآيه كميل دارب نصر69405100699

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال66.0720190معلم صفتربيةإجازة1996-06-13السويداء13090041010جمينه ابو مغضبريهام كمال الزغير69505100700

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاع23مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال78.0620210صحافة ونشرإعالمإجازة1998-10-06السويداء13010131636امل الفندي غانمريم بسام الفارس69605100701

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.9620180معلم صفتربيةإجازة1995-09-20السويداء13090017638عواطف السعديغدير فيصل السعدي69705100702

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال60.8720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-20السويداء13010058752سهام جمولروعه زياد العيسمي69805100703

وزارة الزراعة واإلصالح 1712مدرسوزارة التربيةالال59.8320090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-02السويداء13060016118عطرشاناميره عبدو حرب69905100704

الزراعي

1717مدرسوزارة التربية1215مدرس

1713مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال56.7620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-05السويداء13070008682سلوى جمولحازم متروك جمول70005100705

1713مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال66.7320110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-17السويداء13060022378منيره الدمشقيسهير جهاد غانم70105100706

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال59.9920150رياض أطفالتربيةإجازة1982-01-30السويداء13010063072فيزه القنطارمنال اسماعيل القنطار70205100707

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال60.0320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-29السويداء13120004150زينه شقيررهف مروان شقير70305100708

1660معلم صفوزارة التربيةالال73.3020170معلم صفتربيةإجازة1996-01-23السويداء13050026414ساميه غيثمرام عدنان بو شاهين70405100709

1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال67.4120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-07السويداء13060017867تناهي الحسينرغب بشير الحسين70505100710

1664معلم صفوزارة التربيةالال61.7920190معلم صفتربيةإجازة1996-07-15السويداء13020024791ابتسام راجحرضيه فخر الدين الشعراني70605100711

1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال58.5520120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-25السويداء13020016004امل الشحاذهرجاء سعيد الحسين70705100712

1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال57.2720130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-30السويداء13010108779سوسن نصر الديننيفين محمود مرشد70805100713

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.7020200إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-01-01السويداء13020037499امل الشحاذهرهف سعيد الحسين70905100714

الزراعي

1219مرشد تربوي

1088مدرسوزارة السياحة1715مدرسوزارة التربيةالال59.7020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-22السويداء13050019373سوسن بريكنور شفيق نوفل71005100715

1741مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال57.0920180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-03السويداء13110007904سمره جانبيهغانا عطاف الزاقوت71105100716

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.0720180معلم صفتربيةإجازة1995-03-16السويداء13060019272روز عامروعد وفيق عامر71205100717

1741مدرسوزارة التربيةالال62.9120180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-20السويداء13090026115هيال ابو خيراريج سعيد ذياب71305100718

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال81.9220190معلم صفتربيةإجازة1997-03-10السويداء13100003657عبير الحلبيديانا سميح عماشه71405100719

12.مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكان603معاون رئيس قسموزارة المالية598دارسوزارة الماليةالال66.4220210حقوقحقوقإجازة1996-04-24السويداء13050002746حنانيزن وليد الطويل71505100720

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال75.9220180معلم صفتربيةإجازة1996-09-14السويداء13030024236امال مهناسحر عادل مهنا71605100721

1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربيةالال58.6120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-02السويداء13030008120جمانه الشاعررهف كمال الشاعر71705100722

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.0920180معلم صفتربيةإجازة1993-09-10السويداء13050015686ذهبيه كرباجدانا اسد الجرماني71805100723

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربيةالال60.5820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-20السويداء13020022903ميساءهبه باسم شرف الدين ابو فخر71905100724

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10درعا12020031163سميه جريسكاترين نبيل العقله72005100725

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال58.2620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-22السويداء13090039517مي صياغهداليه نايف نصر72105100726

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.0620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-28السويداء13030004729صالحه نصاررغد ثاني نصار72205100727

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.1720210معلم صفتربيةإجازة1997-03-08السويداء13090040262مها ابو طرابهغنوه فرزان بو خطار72305100728

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1721مدرسوزارة التربيةالال58.1720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-04السويداء13110009306نبيله غبرهلجين سمير غبره72405100729

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.4520170معلم صفتربيةإجازة1995-01-30السويداء13010064784صفاء عبد الحي ابو فخرهديل نبيه حكيمه ابو فخر72505100730

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال69.7620200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-15درعا12010125874ترفهوالء رسمي الجوابره72605100731

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالالGIS57.4920190جغرافيا اختصاص <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-05السويداء13010177749زكيه الحمدانهنادي علي الحمدان72705100732

1744مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال61.2520170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-13السويداء13100021396ميليه الخطيبغنوه حمزه الخطيب72805100733

1719مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال62.7420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-25السويداء13010136990ايمان عدنانلبنى جمال ابو درهمين72905100734

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال69.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-11-05السويداء13070022589سميحه المتنيبشرى ايمن الخطيب73005100735

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال56.8720200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-22السويداء13050003688يسيره مهنارفين موفق الطويل73105100736

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.7420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-08-09السويداء13010073823لينا نعيمنيرمين فؤاد حرب73205100737

الزراعي

1219مرشد تربوي

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال58.6820200معلم صفتربيةإجازة1984-04-22السويداء13080000008ألطاف أبو حسونهنادى ابراهيم عزام73305100738

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال72.3720200معلم صفتربيةإجازة1998-12-20السويداء13110016834عائده مطرلبنى نبيل الملحم73405100739

وزارة التجارة الداخلية الال71.2520210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-03-10السويداء13110013095منال الصالحجيهان ماجد الصالح73505100740

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائية1008مدقق نفقات

والنفقات
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1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.7220210معلم صفتربيةإجازة1996-01-10السويداء13010115944ابتسام كيوانرشا شوكت كيوان73605100741

1742مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال62.8020070جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-10حماه05180033936منيره سمعوللينا كاظم مصا73705100742

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال54.6320170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-05السويداء13100014721امالرايه رياض ابوترابي73805100743

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال60.8520180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-28السويداء13100014718آمال ابو ترابيهديل رياض ابو ترابي73905100744

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.1220190معلم صفتربيةإجازة1997-10-12السويداء13010124357مها الجبروالء صابر حمزه74005100745

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال64.2020180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-07السويداء13060023598ريحاب الدمشقيمها سليم دليقان74105100746

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةنعمال62.3320080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-24السويداء13090004108انصاف الصفديفدوى سلمان الصفدي74205100747

1064فني مخبريوزارة الصحةالال73.4920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-07-26السويداء13070017222سعاد الندافمريانا خليل النداف74305100748

1706مدرسوزارة التربيةالال58.1020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-11-05السويداء13070018148فرنجيه العكريم سلمان العك74405100749

1064فني مخبريوزارة الصحةالال68.3420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-12-11السويداء13090042225ريم صالحبراءه مروان ابو هدير74505100750

1736مدرسوزارة التربيةالال69.4720150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-24السويداء13010060335بديعه العقبانيسماح سمير زين الدين74605100751

1088مدرسوزارة السياحة1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال57.2420030لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-08السويداء13010044545فوزيه نعيمعبير محمد عبد الباقي74705100752

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.9120180معلم صفتربيةإجازة1995-01-20السويداء13050042805اعتدال الحسينريم سعيد الشحف74805100753

1738مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.2920180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-25السويداء13010185802ذهبيه الريشيلما جهاد الكفيري74905100754

1653معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال60.2320110رياض أطفالتربيةإجازة1973-01-10السويداء13010073117بندرغاده علي ابو لطيف75005100755

1659معلم صفوزارة التربيةالال73.8420180معلم صفتربيةإجازة1997-01-31السويداء13070016767هيام ابو كرمريم مشهور ابو كرم75105100756

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال76.1720160معلم صفتربيةإجازة1994-05-23السويداء13050016122هند بو حسونخلود صقر الزرعوني75205100757

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.2520200معلم صفتربيةإجازة1994-07-20السويداء13010103249امال قطيشمنى ناصر نصر الدين75305100758

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.8320200معلم صفتربيةإجازة1997-04-15السويداء13090040668نجاح جمولرهف مسعود جبور75405100759

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال60.2420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-10السويداء13010111039شكريه دعيبسامل يونس دعيبس75505100760

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال72.4820180معلم صفتربيةإجازة1996-03-08السويداء13010171350ربيعه عريجاروى نجيب عريج75605100761

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال71.3320170معلم صفتربيةإجازة1994-09-02السويداء13090028363يسرى محفوظنغم كمال ابو دقه75705100762

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.0820170معلم صفتربيةإجازة1995-03-13السويداء13130001969حوريه راوندعرين ادهم راوند75805100763
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1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال65.8020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-16السويداء13110017281ايمان الهاديانغام سلمان قرموشي75905100764

1743مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال59.0920080جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-16السويداء13010075621نضال مقلدسناء هزيمه مقلد76005100765

1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالالGIS60.6520200جغرافيا اختصاص <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-01السويداء13110008474رمزيه حربسالم احسان حرب76105100766

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال68.0820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10السويداء13090036221سحر الشوفيداليه ايمن الشوفي76205100767

1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال59.3420130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-24السويداء13130002213نوال قرقوطميساء عامر قرقوط76305100768

1717مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال61.8620160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13110006688منى الجرمانيبراءة يوسف شقير76405100769

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.6020180معلم صفتربيةإجازة1994-12-01السويداء13050026020اقبال بو فاعورهبا منصور ناصر76505100770

1662معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.4820170معلم صفتربيةإجازة1994-03-15السويداء13050029480سمر العريضيالرا وجيه سليقه76605100771

1064فني مخبريوزارة الصحةالال79.4920170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-08-12السويداء13050018063رنده اليوسفكنده زهير فيصل76705100772

1743مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال62.0120100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-25السويداء13050032370ورد ابوحرببنان فاضل عامر76805100773

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال58.7820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-24السويداء13010085907حلوه الخطيببشرى حسين ايوب76905100774

الزراعي

1214مدرس

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.8020210معلم صفتربيةإجازة1999-04-10إدلب07030096664أديبة شرباجيجنا مطيع ناصر77005100775

1659معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال69.5620170معلم صفتربيةإجازة1995-11-02السويداء13010158512امال مرشدسالم واثق الحيناني77105100776

1751مدرسوزارة التربية1753مدرسوزارة التربية1752مدرسوزارة التربيةالال61.2220200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-07-26السويداء13090035487منار فراج الشوفيبراءه ورنس الشوفي77205100777

1664معلم صفوزارة التربيةالال79.4120170معلم صفتربيةإجازة1995-03-12السويداء13020025581فاتنه عبودسحر مزيد رشيد الشعراني77305100778

1659معلم صفوزارة التربيةالال66.3320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-03السويداء13060016520منتهى حربلبنى هايل حرب77405100779

1737مدرسوزارة التربيةالال60.7120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-02السويداء13010098659نقيه الدبيسيكامل بسام الدبيسي77505100780

1659معلم صفوزارة التربيةالال70.0220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-23السويداء13060016516منتهى حربأثير هايل حرب77605100781

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.6520170معلم صفتربيةإجازة1994-06-15السويداء13050045224سماره ابو شديدميساء احسان الشحف77705100782

1664معلم صفوزارة التربيةالال68.6920170معلم صفتربيةإجازة1995-04-09السويداء13080009683آمال القنطاروعد جمال القنطار77805100783

1064فني مخبريوزارة الصحةالال68.4920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-07-01السويداء13010041905ميسون الخطيب ابو فخركاترين نضال ابو حال77905100784

1744مدرسوزارة التربيةالال60.8220120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-26السويداء13130006194ايمان أبو عاصيسالم ماجد البربور78005100785

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.0820170معلم صفتربيةإجازة1994-08-17السويداء13010141911بثينه رباحمروه جمال ابو غازي78105100786

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال58.5120190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-19السويداء13030016401هناء ابو مغضبنرمين رضوان ابو عمار78205100787

1089مدرسوزارة السياحة1719مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال57.3520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13010104549سمره خيرغدير عاطف مرشد78305100788

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.3720200معلم صفتربيةدبلوم1998-09-10السويداء13010125635وداد القاسمغزل نايف القاسم78405100789

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.0220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-23السويداء13070018585ورد شرفمانيا مونس مكارم78505100790

وزارة الزراعة واإلصالح 1671مدرسوزارة التربية1675مدرسوزارة التربيةالال74.2120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-05-29السويداء13100022226أليسار الخطيبنور وسيم الخطيب78605100791

الزراعي

1216مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.8620180معلم صفتربيةإجازة1990-10-24السويداء13010104556سمره خيرغنوه عاطف مرشد78705100792

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال61.6420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-01السويداء13120008335سعاد قيسيهعال مثقال حديفه78805100793

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال58.1520210معلم صفتربيةإجازة1993-02-26السويداء13060018153هدى صعبمروى حمود صعب78905100794

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال61.9620170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-03-05السويداء13050012420ناديه ابو عسافثراء سلوم بسام79005100795

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال73.4720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-15السويداء13130001534مهديه ريدانحنان نوفل عقيل79105100796

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.4220190معلم صفتربيةإجازة1995-09-16السويداء13020022880عائدهروان رؤوف شرف الدين ابو فخر79205100797

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.6620200معلم صفتربيةإجازة1984-07-24السويداء13010134475هيام غانمهبه كمال غانم79305100798

1723مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربيةالال55.4320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13030018225منال ابو حجيلهديمه ممدوح ابو حجيله79405100799

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال63.7020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-04السويداء13090050976ابتسام ابو سعيدأريج وليد الدبيسي79505100800

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال59.3120100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-05السويداء13060013283منيره قرقوطهناء نجيب الصحناوي79605100801

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.5720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-02السويداء13050018986مدنيه القنطارديانا ماجد عامر79705100802

1711مدرسوزارة التربيةالال73.2620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-12-30السويداء13010059462سلوى هداديامن حسان هداد79805100803

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال64.6720160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10السويداء13020012440لطيفه النصاررهف فهد المحفوظ نصر79905100804

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.7720170معلم صفتربيةإجازة1996-01-19السويداء13010012013ميسون ابو عسليياسمين ابراهيم ابو عسلي80005100805

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.2820170معلم صفتربيةإجازة1995-08-31السويداء13020032728حنان الشبلالحان تيسير عزام80105100806

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.1720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-07السويداء13050012169فلاير دانونوصال رياض ابو زين الدين80205100807

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال63.9120090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-26السويداء13090002820مها المحيثاويلميس محمد عبيد80305100808

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.5020190معلم صفتربيةإجازة1996-03-29السويداء13020019778بناء عريجضحى رشيد موال80405100809

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال62.7020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-15السويداء13010063398هاجر نوفلمنار كمال بريك80505100810

1736مدرسوزارة التربيةالال63.6120190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01السويداء13070006461اميره ابو اسعدسالم صالح ابو اسعد80605100811

1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال63.2320120رياض أطفالتربيةإجازة1974-11-06السويداء13050003838انصافهناء ابراهيم القباني80705100812

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال64.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02السويداء13010185735سهام خليفهايفلين غسان الكفيري80805100813

1661معلم صفوزارة التربيةالال80.4420190معلم صفتربيةإجازة1998-01-12السويداء13030022039سماهر سنجديارا مشهور ابو زيدان80905100814

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال57.4320180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-06السويداء13010185710سهام خليفهإيفا غسان الكفيري81005100815

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال60.5520190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-09السويداء13090017236وصفيه بركيغزل خالد ابوفاعور81105100816

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال56.3920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-05الالذقية06110059249كفاداليا صالح محفوض81205100817

1660معلم صفوزارة التربيةالال62.9220210معلم صفتربيةإجازة1997-11-10السويداء13100001629جمال خيرغدير حمد صافي81305100818

1718مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.7820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-21السويداء13120000844الهام القاضيياسمين مؤيد الصفدي81405100819

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال58.1320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-25السويداء13090002773فضيله كحولحنان عادل جميل الدين81505100820

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال81.5620180معلم صفتربيةإجازة1996-12-27السويداء13010088869اعتماد نعيمنور مرسل حميد81605100821

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال58.7920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-10السويداء13100005779كوثر ابو دهنمروى خلدون ابو اسماعيل81705100822

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.6020210معلم صفتربيةإجازة1997-04-12السويداء13050024013يسرى بو حسونراما حمود بو حسون81805100823

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال67.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-12السويداء13120009800ربيعه النابلسيمرفت ابراهيم النعسان81905100824

600معاون رئيس شعبةوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية1761مدرسوزارة التربيةالال59.1620110محاسبةاقتصادإجازة1984-08-21السويداء13070021707جميلة العكحازم صالح عز الدين82005100825

1660معلم صفوزارة التربيةالال67.5120190معلم صفتربيةإجازة1997-06-24السويداء13090014658ريما شنانراويه نعيم مصطفى82105100826

1738مدرسوزارة التربيةالال58.2320170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-25السويداء13030026382نها العربيدنبيل فواز العنداري82205100827

1722مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال58.7020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-01-01السويداء13050025647سميحه الخطيبلجين سالم بو فاعور82305100828

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال75.4220180معلم صفتربيةإجازة1996-12-25السويداء13070013379رجاء الشاكوشنبال منير طليعه82405100829

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.8820210إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-02-01السويداء13010120734فهده كيوانمرح محمود كيوان82505100830

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال76.5720200معلم صفتربيةإجازة1998-05-20السويداء13060011476باسمة غيثمنار بسام غيث82605100831

1663معلم صفوزارة التربيةالال70.9220210معلم صفتربيةإجازة1999-11-05السويداء13020031252سميحه قرقمازرانيا سالمه عبود82705100832

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال59.0820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-24السويداء13090010107نسرين صبحيارا منيف الشومري82805100833

1715مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال61.8320100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-20السويداء13090017689انصاف سراي الدينليلى يوسف الدبيسي82905100834

1718مدرسوزارة التربيةالال64.7820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-09-03السويداء13070016828عواطف هاللميسا بهجات هالل83005100835

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال60.8420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-13السويداء13010138742سها عصفورروعه بشار الحسنيه83105100836

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال78.0120190معلم صفتربيةإجازة1997-02-27السويداء13110012828رحاب الصالحإناس نضال الصالح83205100837

1740مدرسوزارة التربيةالال60.4520140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-02السويداء13010196650غاده سليمليال خالد الجباعي نصر83305100838

1736مدرسوزارة التربيةالال68.9120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-04السويداء13050024374الهام زين الديناناس كمال فهد83405100839

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال71.8820100رياض أطفالتربيةإجازة1980-05-30السويداء13010033137سلوا عقلهبه عبد هللا صعب83505100840

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال60.1420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-31السويداء13010058083عسليه الحرفوشوالء سمير الحرفوش83605100841

الزراعي

1214مدرس

601معاون رئيس شعبةوزارة المالية598دارسوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة الماليةالال63.3720180دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-10-20السويداء13050038516نسيم عماشهآالء كامل عماشه83705100842

1663معلم صفوزارة التربيةالال63.9720200معلم صفتربيةإجازة1997-12-28السويداء13020032100هدى اليوسفإليانا شاهين محفوظ نصر83805100843

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.6420180معلم صفتربيةإجازة1995-10-17السويداء13010020581حياه حيدررنيم عاطف األباظه83905100844

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال60.3420080جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1985-11-25السويداء13010002549نجاه عز الدينزيدون سلمان الجرماني84005100845

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال71.3320150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-03-29السويداء13010169825ساميهليلى انور الغزال84105100846

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال61.2920170معلم صفتربيةإجازة1995-03-08السويداء13100005206اتحادمدلين فضل هللا ابو دهن الحصباني84205100847

وزارة الزراعة واإلصالح 1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال56.6819990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-08-10السويداء13100000590شكريهنبيها رامز أبو طرابي84305100848

الزراعي

1214مدرس

1723مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال58.8820150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-03السويداء13050045755مشايخفلاير شكري ابو عاصي84405100849

1717مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1713مدرسوزارة التربيةالال55.9920040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-08السويداء13090000994إلهامالحارث حسين الشوفي84505100850

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال65.7920090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-30السويداء13080015768زين الكمال مرشدمادلين شكيب الحكيم84605100851

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال59.6320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-17السويداء13010024793منى الباروكيخلود عصام عزام84705100852

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال71.3820180معلم صفتربيةإجازة1996-05-05السويداء13010123683آمال كيوانوالء ضامن كيوان84805100853

1741مدرسوزارة التربيةالال58.1320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-19السويداء13070003315كامله ابو اسعدبسمه سلمان عز الدين84905100854

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال76.4320170معلم صفتربيةدبلوم1995-02-10السويداء13030014573نايفه ابو يحيىرفاء مزيد ابو يحيى85005100855

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال61.2820160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-09السويداء13090042320هيام رزقلميس قاسم مالعب85105100856

1738مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال66.2320130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-05السويداء13100019795وفاءضياء نزيه زين الدين85205100857

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.2820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-20السويداء13120014618حسنيه منذروفاء محمد الوقيه85305100858

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.4320200معلم صفتربيةإجازة1984-07-06السويداء13050040307فوزيه شلغيننجود عادل عماشه85405100859

1742مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال61.3520150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-13السويداء13050036995ليندا نوفلشذى عبد الكريم نوفل85505100860

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال68.7220154فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-28طرطوس10260015324خزنه خدوجعالم آصف حسن85605100861

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال70.2420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13010009597تغريد كيوانصفاء فاضل ابو دقه85705100862

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.3920180معلم صفتربيةإجازة1996-08-26السويداء13010150613انصاف الجباعيكناز نايف الحمود85805100863

579معاون رئيس شعبةوزارة المالية599دارسوزارة المالية1763مدرسوزارة التربيةالال59.7820110محاسبةاقتصادإجازة1985-12-10السويداء13030019603نجاة المتنيداليا حسن المتني85905100864

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال70.8420170معلم صفتربيةإجازة1994-09-01السويداء13020001600وفاء حمد عزامنيفين عاطف المحيثاوي86005100865

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال61.3420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-09ريف دمشق03260010969وفيقه عربيسالم شهاب عربي86105100866

الزراعي

1214مدرس

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال59.8320190معلم صفتربيةإجازة1994-08-24السويداء13020000250سهادهبه يوسف خطار المحيثاوي86205100867

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال63.3120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-25السويداء13090062847جمانه مطرنور اكرم بدور86305100868

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.6720120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-15طرطوس10260015306خزنه خدوجلمى آصف حسن86405100869

1737مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال65.1420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02السويداء13060001464ابتسام القضمانيغنوه يونس صالح86505100870

1663معلم صفوزارة التربيةالال63.4520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-22السويداء13020011406ياسمين ابو عاصيتماره خالد دارب نصر86605100871

1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال60.2720160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-29السويداء13090006780زاد الخير شرففدوى سالم غرز الدين86705100872

1739مدرسوزارة التربيةالال58.9820190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-08السويداء13120003250رويده ابو لطيفلمى نسيب ابو لطيف86805100873

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.8520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-12السويداء13090024540عواطف رافع الجباعيرهام يحيا عسقول86905100875
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1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال67.1820170معلم صفتربيةإجازة1993-01-26السويداء13010095937اميره ابو منذروالء محمد الخطيب87005100876

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال57.6620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02السويداء13030008777رسيله الشاعرنهله سلمان الشاعر87105100877

1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.3220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-12السويداء13070013054نزيره عقلمروى معذى حاطوم87205100878

1659معلم صفوزارة التربيةالال59.6020210معلم صفتربيةإجازة1996-04-05السويداء13060014643فاتنه الصحناويلجين وليد الصحناوي87305100879

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.9120160معلم صفتربيةإجازة1994-03-24السويداء13010039521ايمانليلى عدنان حميدان87405100880

1716مدرسوزارة التربيةالال59.5020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-25السويداء13080021074تركيه ابو سرحانفراق انور ابو سرحان87505100881

1659معلم صفوزارة التربيةالال62.8420180معلم صفتربيةإجازة1995-10-25السويداء13060007199شارين حالوىوفاء كمال بو حسون87605100882

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال56.4020050تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-12-22السويداء13070002307منى االبازهدارين حسن الخطيب87705100883

1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال71.6720210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-09-17السويداء13030026316هموم حمايلهاجر اسد حمايل87805100884

1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال66.3620090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-24السويداء13060017136سناء حربتغريد نصر صعب87905100885

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال69.0720190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13090038632سلوى بو عربامجد غسان رشيد88005100886

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال59.4320180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13070001649نوره الحسيننور حسن سلوم88105100887

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال58.2820180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07السويداء13010106435دمعه خزعلديانا نور الدين الشعار88205100888

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال69.6420130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-05السويداء13090035891هديه صافيميسون فريز الصالح الشوفي88305100889

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال59.2820160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-15السويداء13100008919تركيه النوحملفينه فريد البسيط88405100890

1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال58.1420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-19السويداء13010054380ثلجي العطوانيربى نواف زين الدين88505100892

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال61.1720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-20السويداء13010204621عاهدهاخالص منهال الجزار88605100893

1663معلم صفوزارة التربيةالال60.5420200معلم صفتربيةإجازة1996-01-27السويداء13080019234سفر ابو سرحانانغام نور الدين ابو سرحان88705100894

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال68.1020090إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-11-20السويداء13100015838ذهبيه زين الدينسلوان مجيد كمال88805100895

المستودعات

وزارة الزراعة واإلصالح 449

الزراعي

1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة442معاون رئيس شعبة

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال68.0420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-01السويداء13030001471شفيقه الخطيبدارين انور الخطيب88905100896

1720مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربيةالال55.0020182لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01السويداء13100015498حريه الشعشاعوئام منير الشعشاع89005100897

1706مدرسوزارة التربيةالال60.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-23السويداء13010082339الهام حربشروق احسان زريفه89105100898

1663معلم صفوزارة التربيةالال62.8220200معلم صفتربيةإجازة1996-03-06السويداء13010163938منال حمادحنان نبيل العقباني89205100899

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.2620190معلم صفتربيةإجازة1997-08-02السويداء13080020775انعام العياشعبير جميل المحيثاوي89305100900

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.4520210معلم صفتربيةإجازة1999-12-01السويداء13010171665جيهان حمزههديل يحيى حمزه89405100901

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال59.4820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-24السويداء13120015230ميسون غرز الدينديانا عزام غرز الدين89505100902

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1720مدرسوزارة التربيةالال52.9520180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-30السويداء13010036169ناديا بو غازيامل هندي صياغه89605100903

وزارة التجارة الداخلية الال61.4720119محاسبةاقتصادإجازة1984-02-15السويداء13010093770نايفه رزقاسامه يوسف الياسين89705100904

وحماية المستهلك

451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية147معاون رئيس الشعبة

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال61.8220170معلم صفتربيةإجازة1994-04-29السويداء13010133554انتصار غرز الدينهناء وهبي مالك89805100905

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.1920200معلم صفتربيةإجازة1995-11-19السويداء13010158556نزيهه الحينانيالهام نايف الحيناني89905100906

1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةنعمال58.0420170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-14السويداء13010122153شيخه ابو عاصيوالء فضل هللا ابو اسماعيل90005100907

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال60.7420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-20السويداء13010012806مقبوله العربيدنور حمود كشور90105100908

1664معلم صفوزارة التربيةالال62.9620210معلم صفتربيةإجازة1997-04-12السويداء13030016662منى ابو عمارصباح قفطان ابو عمار90205100909

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال67.7120210معلم صفتربيةإجازة1999-11-08السويداء13020040030هناده العنداريساره حسين العنداري90305100910

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.3920210معلم صفتربيةإجازة1997-06-13السويداء13010151485جمانه الجباعيمنى حمد الجباعي90405100911

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.6120190معلم صفتربيةإجازة1995-09-15السويداء13010025755منيرهمرح سلمان بدران90505100912

1664معلم صفوزارة التربيةالال66.9720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13010055039سهام سراي الدينآيه رفيق سراي الدين90605100913

1737مدرسوزارة التربيةالال63.1820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-02السويداء13090034297مياده الشوفيشذا جالل الشوفي90705100914

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال63.3020120إعالمإعالمإجازة1988-01-01السويداء13020009898ابتسام عزامريم جودات عزام90805100915

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال55.6320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-10السويداء13010102794نوال الحلبيحنين نايف الحلبي90905100916

131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة598دارسوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة الماليةالال60.8820210حقوقحقوقإجازة1996-03-16السويداء13050026306سلمى ابو عسافلما وهبي فهد91005100917

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال69.1220180معلم صفتربيةإجازة1997-01-07السويداء13010178092غادة شرف الدينالفت رضوان شرف الدين91105100918

1742مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال57.1520170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-12السويداء13010122518شكريه ابو علي كيواناميره نصار جهجاه91205100919

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال65.0920180معلم صفتربيةإجازة1997-09-17السويداء13020033884ميسون الشاطرساره منير الشاطر91305100920

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.2220200معلم صفتربيةإجازة1992-09-24درعا12020046121آمنههديل عبد الجليل الخوالده91405100921

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.4820190معلم صفتربيةإجازة1996-01-15السويداء13090050754راغده االباظهنور حسن قريشه91505100922

وزارة االقتصاد والتجارة الال61.3520080مصارف وتأميناقتصادإجازة1981-12-25السويداء13010027269هيال مالعبعالء حسين رشيد91605100923

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 122معاون رئيس شعبة

المستهلك

1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة147معاون رئيس الشعبة

1664معلم صفوزارة التربيةالال64.5720210معلم صفتربيةإجازة1997-07-25درعا12120025169رضااميمه يونس عقله91705100924

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.0820210معلم صفتربيةإجازة1998-07-14السويداء13050040377اعتدال البلعوسحنين زياد شلغين91805100925

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.8320210معلم صفتربيةإجازة1997-08-31السويداء13030016393خلود ابو عمارمرح عماد ابو عمار91905100926

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.3820090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-01السويداء13050036747إلهام مكارمتهاني جزاع مكارم92005100927

الزراعي

1214مدرس

1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال58.4120180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-11السويداء13010064977امال مزهراسراء هيسم غزالي92105100928

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.0820170معلم صفتربيةإجازة1992-05-24السويداء13130008220رحاب العاقلوالء فهد العقباني92205100929

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال73.3920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01السويداء13010019498عذيه بو غازيسها حسن البدعيش92305100930

1748مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال63.9620190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-26السويداء13020037707لينا محفوظ نصرغيداء عصام عليوي92405100931

1736مدرسوزارة التربيةالال68.2620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01السويداء13050037754كريمه نوفلنسرين ممدوح نوفل92505100932

1664معلم صفوزارة التربيةالال61.3720210معلم صفتربيةإجازة1994-08-31السويداء13010024440وجيها أبو حمداننور مفيد البعيني92605100933

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال67.1820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-06السويداء13050066851سهام مهنااماني جدعان الطويل92705100934

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.7320160معلم صفتربيةإجازة1994-06-17السويداء13010086896أميمةأروى أنور خير92805100935

1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال58.1520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-22السويداء13090013884الهام صيموعهدارين منير العطواني92905100936

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.2820100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-20السويداء13010171201ثناء ابو فخرسماح سالم هنيدي93005100937

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.4220100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-19السويداء13050004013شهيرةهبة محمد شرف الدين93105100938

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال59.1820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-19السويداء13020033635ابتسام محسنامل شكيب محسن93205100939

الزراعي

1215مدرس

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال64.9420190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-29السويداء13050034669ابتسام ركابرزان ناجي مراد93305100940

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال59.9020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-10السويداء13090038657لوزي الحلبيرنا زين الدين رشيد93405100941

1736مدرسوزارة التربيةالال73.0120140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-09السويداء13070019974وداد الحمداشواق نضال ابو حمره93505100942

1660معلم صفوزارة التربيةالال62.7320210معلم صفتربيةإجازة1996-10-25السويداء13100016239انصافأالء ايمن الحلبي93605100943

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال61.8320150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-22السويداء13010070458جمانه فياضروال تيسير الخطيب93705100944

1722مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال58.7420120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-25السويداء13010084269سميره مهناهبه نواف قيصر شروف93805100945

1747مدرسوزارة التربيةالال62.5220170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-08السويداء13100007049أماليارا أركان خشيفي93905100946

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال62.9020160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-29السويداء13010082454سميره ريدان زين الدينندى فرحان ريدان94005100947

1660معلم صفوزارة التربيةالال67.6020210معلم صفتربيةإجازة1997-07-01السويداء13100011803كفاح ريدانبيداء بسام السالمي94105100948

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال64.1920070فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-01السويداء13010090489تركيه القضمانيديما حسن زين الدين94205100949

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال74.4220190معلم صفتربيةإجازة1994-03-30السويداء13090024425أملغدير فيصل صافي94305100950

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.5220160معلم صفتربيةإجازة1994-09-01السويداء13010057440ميسونيارا جهاد سالم94405100951

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال57.0320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-23السويداء13080019627هدى سراي الدينانوار بيان ابو سرحان94505100952

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال61.6420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01السويداء13080005028هدى سراي الدينمروه بيان ابو سرحان94605100953

وزارة الزراعة واإلصالح 1716مدرسوزارة التربيةالال56.3320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-13السويداء13050015651بشيرةعزة نبيل أبو مدين94705100954

الزراعي

1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1660معلم صفوزارة التربيةالال65.6720170معلم صفتربيةإجازة1994-05-10السويداء13090011891انتصار الحلبيرزان هيسم الحلبي94805100955

1660معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.6720170معلم صفتربيةإجازة1994-04-22السويداء13050006138سلوىهبه عدنان ابو جهجاه94905100956

1660معلم صفوزارة التربيةالال66.4420170معلم صفتربيةإجازة1996-01-05السويداء13100001424رجاء كمالحنان شريف كمال95005100957

1658معلم صفوزارة التربيةالال68.6020190رياض أطفالتربيةإجازة1988-01-04السويداء13130011769مفيده الحرفوشلبنى عبدي مراد95105100958

1089مدرسوزارة السياحة1719مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.4120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-19السويداء13090000873سميحةدانا بشير فرحات95205100959

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال64.5720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-11-01السويداء13020003711اقبالحنان سعيد الطويل95305100960

الزراعي

1214مدرس

1660معلم صفوزارة التربيةالال67.9220200معلم صفتربيةإجازة1998-08-03السويداء13090053274سناء الريشانيهديل ماهر الريشاني95405100961

1747مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال62.8120122فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01السويداء13010118645نجاحأشرف بيان أبو مهدي95505100962

1660معلم صفوزارة التربيةالال60.4720190معلم صفتربيةإجازة1997-01-28السويداء13090020182امل الصباغ الحجليعصماء عدنان المنعم95605100963

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال66.1020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-24السويداء13030027694اسعافمزنه شكيب صعب95705100964

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال59.0820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-31السويداء13010064703الهام البنيهناء نبيل عامر95805100965

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1687مدرسوزارة التربية1682مدرسوزارة التربيةالال69.6320160فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-03-15السويداء13050032022ابتسام عامروفاء بسام عامر95905100966

1742مدرسوزارة التربيةالال54.8020030جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-11-02السويداء13090048342محمودهرائده نجم حمزه96005100967

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال68.6120190معلم صفتربيةإجازة1997-04-14السويداء13080019817جولياجوليانا موفق ابو سرحان96105100968

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال57.1520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-24السويداء13010117272هند كيوانايفين سلمان كيوان96205100969

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.9620160معلم صفتربيةإجازة1994-09-25السويداء13020018393الهامثراء يحيى عريج96305100970

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال73.5120200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-13السويداء13080020085جهينه ابو مرهسونيا بديع ابو مره96405100971

1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.3320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-06السويداء13010014067سلوى رضوانمروة عفيف رضوان96505100972

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال65.4020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13100014495فاتن عدوانلجين عماد ابو ترابي96605100973

1749مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال58.0920180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-20السويداء13010169853صباحرايا معضاد بو حمدان96705100974

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال73.3620090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01السويداء13050002096نوفه السمينديما عدنان السمين96805100975

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال59.4120220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01السويداء13010072155راغده الشاربنسرين غسان بدر96905100976

الزراعي

1214مدرس

1064فني مخبريوزارة الصحةالال69.1220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-10-01السويداء13100020383وفاقسامره مفيد ابو عاصي97005100977

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال70.6720160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-20السويداء13070011075هيام النشار صالحهسالم جهاد النشار صالحه97105100978

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.7320210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13120005295هوازنياسمين اكرم بشر97205100979

1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال61.7620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-27السويداء13100020190انتصارأريج نبيل زين الدين97305100980

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال66.0920180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-19السويداء13020016471نبيله موالعتاب اكرم بريك97405100981

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال68.5120170معلم صفتربيةإجازة1987-10-15السويداء13070003631أملإيلن كمال ابو حمره97505100982

1661معلم صفوزارة التربيةالال63.6320190معلم صفتربيةإجازة1995-05-26السويداء13030028265خديجه الورغياماني هيسم البيطار97605100983

1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال62.7920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-20السويداء13120010608لوريس العوضشذا رامز العوض97705100984
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وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال57.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-08السويداء13010096144سميره ناصيف زين الديننور عادل الشوفاني97805100985

الزراعي

1214مدرس

603معاون رئيس قسموزارة المالية596دارسوزارة المالية595دراسوزارة الماليةالال64.0720164حقوقحقوقإجازة1992-03-11السويداء13090050427سناءمجد تحسين الجمال97905100986

1064فني مخبريوزارة الصحةالال75.0820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-05-20السويداء13090003792سوسن العيدمرام تيسير العيد98005100987

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال68.6120154تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-14السويداء13050032216فوزيهباسل جاد هللا عامر98105100988

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال82.3020160معلم صفتربيةدبلوم1994-11-06السويداء13090003465منار ابو طرابهمروه مفيد ابو ترابه98205100989

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال57.7720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-20السويداء13060018403سهام ناصيفنداء مشهور ناصيف98305100990

599دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.6720180محاسبةاقتصادإجازة1982-01-02السويداء13050008884رئيفهرامي سليمان سلوم98405100991

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.9020180معلم صفتربيةإجازة1996-03-22السويداء13030011755ساميه الحمدفيروز حسين سجاع98505100992

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال62.9120200معلم صفتربيةإجازة1997-03-02السويداء13050028559منتهى بو حسونرحمه هاني الراشد98605100993

1659معلم صفوزارة التربيةالال62.0420210معلم صفتربيةإجازة1996-09-12السويداء13060023415نجوى زينوروان مؤيد الدمشقي98705100994

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال59.9020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-19السويداء13010093736سوسناماني حسان الياسين98805100995

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.2120180معلم صفتربيةإجازة1995-03-10السويداء13010163416سحرثراء عمار ابو فخر98905100996

1746مدرسوزارة التربيةالال64.4520110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-20السويداء13050002713كميليا ناصررشا غسان ناصر99005100997

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.2920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-10السويداء13070004354لطفيه عزيزرؤى علي عزيز99105100998

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال57.6220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-25السويداء13050011922انعامهويده جمال العريضي99205100999

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال56.9120070فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-19السويداء14040002703بتلهعبير سليمان بريك99305101000

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال75.9520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-17السويداء13090009570راويه محسنكاتيا جمال الدين شرف99405101001

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال64.6820190رياض أطفالتربيةإجازة1982-09-11السويداء13020003690منىرانيا ناصر حسان99505101002

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.4320180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13010098526كيوانيه كيوانرناد ايمن الشعار99605101003

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.3720190دراسات قانونيةحقوقإجازة1975-01-09السويداء13010027280فيضه غرز الدينحكمت فؤاد العشعوش99705101004

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 440معاون رئيس شعبة

الزراعي

وزارة التجارة الداخلية وحماية 441معاون رئيس شعبة

المستهلك

148معاون رئيس شعبة

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.6520170معلم صفتربيةإجازة1995-04-22السويداء13050005386اقبال سلوممرح فواز السمان99805101005

1738مدرسوزارة التربيةالال63.4120160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01السويداء13030002334سميحهنهله زاهي غانم99905101006

1749مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال65.9120150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-14السويداء13010067406منى عزامنغم اكرم سعيد100005101007

1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال65.6320130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-10السويداء13070011942سعاد حاطومحنان فواز المغوش100105101008

1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال65.2920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05السويداء13010105736بديعه ابو حسننور فادي حديفه100205101009

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال71.4420130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-01السويداء13100016763فلاير االسعدهناء ثامر كحول100305101010

1662معلم صفوزارة التربيةالال69.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-07-29السويداء13120001334فلايرشروق حمزه الصريخي100405101011

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال72.3720210إعالمإعالمإجازة1998-10-21السويداء13070009350سلوى نصر هللايارا بسام ابو شاح100505101012

1723مدرسوزارة التربيةالال64.3120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-12السويداء13010024268سناء البعينينغم وجيه الخطيب البعيني100605101013

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال69.0920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-08السويداء13080014417انعام ابو حسونسماح عصام ابو حسون100705101014

1664معلم صفوزارة التربيةالال79.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-09-15السويداء13010024265ساء البعينيمرح وجيه الخطيب البعيني100805101015

1746مدرسوزارة التربيةالال60.2420100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-13السويداء13050055837حميده الهوارينسعدى محمد المهدي100905101016

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال59.1820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-05السويداء13050054961وطفه العنيدهناء محمد المحمد101005101017

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال63.2220100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-10السويداء13090001652نهال الجغاميديما صالح رشيد101105101018

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-09-10السويداء13070017579سهام بو فاعورديانا مهدي المغوش101205101019

582دارسوزارة المالية593دارسوزارة المالية594دراسوزارة الماليةالال56.0820060محاسبةاقتصادإجازة1980-03-21السويداء13090023660بنياتانيا متعب الشوفي101305101020

1749مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال59.6620160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-24السويداء13090029593رمزيه رباحوالء نبيل رباح101405101021

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال58.6420180معلم صفتربيةإجازة1991-03-05السويداء13070020663ميله ابو العزردينه اديب عامر101505101022

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال70.8820160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13010125360مياسه الشاهينساندي انيس جهجاه101605101023

1664معلم صفوزارة التربيةالال68.8820180معلم صفتربيةإجازة1996-04-17السويداء13010172029عبير نعيماخالص رجاء عريج101705101024

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.0120160معلم صفتربيةإجازة1994-09-17السويداء13110009488ريمهوصال سمير قرموشي101805101025

1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال60.9120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-29السويداء13010042619مها مرشدمريانا ناصر مزهر101905101026

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.7720210معلم صفتربيةإجازة1996-08-21السويداء13010042611مهاميرنا ناصر مزهر102005101027

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال57.7620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-06السويداء13100019783وفاء ابو عاصيثريا نزيه زين الدين102105101028

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.4020170معلم صفتربيةإجازة1992-07-23السويداء13060008908مضاياغيداء عبد الغفار الصحناوي102205101029

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال71.1420210معلم صفتربيةإجازة1998-05-07السويداء13020032101منتهى نصروضاح طالل محفوظ نصر102305101030

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.9520210معلم صفتربيةإجازة1998-03-19السويداء13100023037ناديا جوديهمرح فارس جوديه102405101031

1659معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.8120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01السويداء13010121298دنياميس أدهم كيوان102505101032

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-07السويداء13050034766نبيله شروفنجالء ايمن شروف102605101033

وزارة الزراعة واإلصالح 1716مدرسوزارة التربيةالال57.6720080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-29السويداء13010062939كميليا االطرشسهير هايل العقباني102705101034

الزراعي

1717مدرسوزارة التربية1215مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.1320190إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-04-07السويداء13020000762منىنوراء سهيل بريك102805101035

الزراعي

1219مرشد تربوي

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.5520210معلم صفتربيةإجازة1999-02-04السويداء13010123891مياده العربيدالنا فضل هللا سليم102905101036

582دارسوزارة المالية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية599دارسوزارة الماليةالال62.0020000محاسبةاقتصادإجازة1977-03-21إدلب13120015820لوزيةمرفت محمد صعب103005101037

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.1420180معلم صفتربيةإجازة1989-01-01السويداء13070018058مشايخ شرفإناس ايمن المغوش103105101038

1710مدرسوزارة التربيةالال60.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10السويداء13020021642فايده بشير ابو فخرصفا عبد الرؤوف بشير ابو فخر103205101039

1744مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةنعمال69.2120160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-05السويداء13100013797سناء معروفرؤى ناصر عباس النزال103305101040

1660معلم صفوزارة التربيةالال73.6420210معلم صفتربيةإجازة2000-02-01السويداء13100026285محسنهغنى صايل الجغامي103405101041

1660معلم صفوزارة التربيةالال60.3620200معلم صفتربيةإجازة1995-02-01السويداء13100026498بسمه الجغاميديمه فارس الجغامي103505101042

1660معلم صفوزارة التربيةالال64.0920190معلم صفتربيةإجازة1997-06-12السويداء13100026283محسنهسوار صايل الجغامي103605101043

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال58.1720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-11السويداء13020030742هدوه مرشدامل هايل الحكيم103705101044

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال85.4920170معلم صفتربيةإجازة1995-09-10السويداء13100011547شكريهمرح محمد االسعد103805101045

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال77.4020160معلم صفتربيةإجازة1995-01-05السويداء13020022952نجله بحهخزامه متروك الجبر ابو فخر103905101047

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال59.2920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13120014441مفيدهوصال نضال فرمند104005101048

1736مدرسوزارة التربيةالال57.0320090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-01السويداء13060017438بديعه الصحناوينجوى نواف الحسين104105101049

1659معلم صفوزارة التربيةالال63.9120190معلم صفتربيةإجازة1997-09-25السويداء13070023085سهيلهمريانا فارس الخطيب104205101050

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال68.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-07-09السويداء13090026497منى الدعبلحال ذوقان الدعبل104305101051

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.4720200معلم صفتربيةإجازة1994-02-28السويداء13050049216ايمانحنين عدنان الشحف104405101052

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.6320180معلم صفتربيةإجازة1996-12-29السويداء13010110629سهيالشروق كرم الصفدي104505101053

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.5120200معلم صفتربيةإجازة1997-06-26السويداء13010109423نجات دعيبسسالي فضل هللا زين104605101054

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.4320200معلم صفتربيةإجازة1998-11-07السويداء13010214381سهيالشفاء كرم الصفدي104705101055

1736مدرسوزارة التربيةالال59.7620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-25السويداء13030020161ناهده سالمسلوى باسل سالم104805101056

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.4920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-21السويداء13050050758جميليمنار عدنان غرز الدين104905101057

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.9920170معلم صفتربيةإجازة1994-10-03السويداء13060025466فاديهرهام نادر نوفل105005101058

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.2920180معلم صفتربيةإجازة1992-04-15السويداء13060025237هدى نوفلعبير صالح نوفل105105101059

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال64.5920150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-14السويداء13020020640صالحه الجبر ابو فخرحنين بشير ابو فخر105205101060

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال68.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-09-04السويداء13080005783منتهىايه صالح شمس الدين105305101061

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةنعمال63.6820200معلم صفتربيةإجازة1990-03-11السويداء13010090374مها العفيفسهام اسكندر العفيف105405101062

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية1766مدرسوزارة التربيةالال71.4420110مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-08-30السويداء13010003132أحالم أبو حمدانلباب نجيب الجرماني105505101063

والنفقات
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المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1714مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.8020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-03السويداء13010017163صفيهمنال مروان مرشد رضوان105605101064

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال76.8720210معلم صفتربيةإجازة1995-10-15السويداء13080003410رحابديانا نصار ناصر105705101065

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.4720200معلم صفتربيةإجازة1994-01-03السويداء13010039692مها العربيدحنين نبيل الغجري105805101066

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال78.4820160معلم صفتربيةإجازة1994-02-17السويداء13010056220سعادخزامه محمد مسعود105905101067

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال74.9020170معلم صفتربيةإجازة1995-07-23السويداء13070007242صباح ابو حمراملك صالح ابو حمره106005101068

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال60.8020170معلم صفتربيةإجازة1994-09-01السويداء13110016882نايفه منذرمرح عفيف منذر106105101069

1709مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال62.4920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20السويداء13010129601عائدهحنين سمير العربيد106205101070

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.0920170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01السويداء13130010891ثريا مرادمرح نضال مراد106305101071

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.5220190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-28السويداء13070008361رضيهفرح بسام صوان106405101072

1660معلم صفوزارة التربيةالال70.7420170معلم صفتربيةإجازة1995-06-17السويداء13090046955نجوى بركهلمى جهاد سلوم106505101073

1654معلم صفوزارة التربيةالال69.7520170رياض أطفالتربيةإجازة1991-02-11السويداء13090030600منيرههبه تيسير الحجلي106605101074

1736مدرسوزارة التربيةالال66.6520170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-03السويداء13060018032بهيه منذرأيهم وجيه منذر106705101075

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.9620170معلم صفتربيةإجازة1995-08-15السويداء13110016593انتصارحنين فارس منذر106805101076

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال63.3220100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-10السويداء13120006305اسعاف بشراريج حسن بشر106905101077

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال66.2020100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02السويداء13010036012الهام ابو فخراناس ذوقان ابو فخر107005101078

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال56.3820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-05السويداء13010164951ميادهرؤى عمار الحجلي107105101079

الزراعي

1708مدرسوزارة التربية1214مدرس

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال66.1220150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01السويداء13010161702نجاه العربيدمنار نسيب النجاد107205101080

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.1420180معلم صفتربيةإجازة1993-04-25السويداء13090058931ميسلون بو خطارآالء رائد الشوفي107305101081

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-08-30السويداء13090041609نهىفجر معين ابو خطار107405101082

1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال61.6820140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-01السويداء13020033906ميسون بريكمرام تيسير بريك107505101083

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.4820170معلم صفتربيةإجازة1995-10-30السويداء13090036887أمل حكيمه بوفخرمروه قاسم حكيمه ابو فخر107605101084

1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1655معلم صفوزارة التربيةالال61.5620110رياض أطفالتربيةإجازة1987-09-01السويداء13110001592سعاد نحليربا جميل نحله107705101085

1664معلم صفوزارة التربيةالال65.4720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10السويداء13080010139هيفاء نصر الدينثراء عادل عالء الدين107805101086

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال82.4720170معلم صفتربيةإجازة1995-10-17السويداء13010140126ناديهحنين علم الدين سجاع107905101087

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.5320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13050051129سناءرهام مزهر صعب108005101088

وزارة الزراعة واإلصالح الال73.3720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-05-23السويداء13010136909يسيره العربيدرهف انور ابو صعب108105101089

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربيةالال62.6220160معلم صفتربيةإجازة1994-08-12السويداء13080010135هيفاء نصر الدينرابيه عادل عالء الدين108205101090

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال72.9020160معلم صفتربيةإجازة1994-08-15السويداء13050051127سناءلطفيه مزهر صعب108305101091

1709مدرسوزارة التربيةالال55.6620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-30السويداء13110019520هيفاء المغربيوفاء جميل المغربي108405101092

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال74.0320150معلم صفتربيةإجازة1992-06-20السويداء13050023803يسرى زين الدينمروى رفيق ابو عساف108505101093

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال58.2420100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-15السويداء13090039459هندتغريد نسيب الحاصباني108605101094

1658معلم صفوزارة التربيةالال63.0120160رياض أطفالتربيةإجازة1979-10-25السويداء13010033338سميره جربوعصفاء محمد حرب108705101095
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1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال72.5020160معلم صفتربيةإجازة1994-03-08السويداء13060026695فهميههويدا عدنان نوفل108805101096

1659معلم صفوزارة التربيةالال65.1820190معلم صفتربيةإجازة1997-07-26السويداء13010111285الهام الخطيبعبير سعيد الخطيب108905101097

1659معلم صفوزارة التربيةالال66.5220170معلم صفتربيةإجازة1995-06-06السويداء13060016764منى سيافارجوان رفيق حرب109005101098

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.3820210معلم صفتربيةإجازة1997-11-05السويداء13070010260روال زهر الدينوعد ماهر زهر الدين109105101099

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربيةالال56.3420150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-05السويداء13010082086رمزيةتغريد فضل هللا زريفة109205101100

1719مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال59.3020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-12السويداء13130005196راغده حاطومنهله كمال حاطوم109305101101

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال71.2920170معلم صفتربيةإجازة1996-01-16السويداء13100006923عبير بالنمرح اياد بالن109405101102

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.1220190معلم صفتربيةإجازة1995-09-01السويداء13020019645وفيقهشادي عادل عريج109505101103

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.3320210معلم صفتربيةإجازة1999-04-29السويداء13020027248عبير حرب هنيديسارة اسعد بريك هنيدي109605101104

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.7920160معلم صفتربيةإجازة1993-09-19السويداء13010130163نجوه الشبلنغم عصام العربيد109705101106

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال76.4820170معلم صفتربيةإجازة1995-02-24السويداء13060025809ايمان الحلبيمنار سيف الدين نوفل109805101107

1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.5520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-12السويداء13120004760سناء حمزهريم حسن فرج109905101108

1664معلم صفوزارة التربيةالال64.8320210معلم صفتربيةإجازة1997-11-06السويداء13060012440نجاة الصحناويمرح صايل الصحناوي110005101109

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال55.5920180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-22السويداء13120013806عهود غرز الدينمرح رجا غرز الدين110105101110

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال57.6220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-12-30السويداء13010035511سلمى الشعارريهام نضال سراي الدين110205101111

الزراعي

1709مدرسوزارة التربية1214مدرس

1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال60.7520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-09السويداء13010016699الهاممنار صالح مشرف رضوان110305101112

1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال63.7620100رياض أطفالتربيةإجازة1983-01-01السويداء07030111135رحمه اصالننسرين احمد زين الدين110405101113

1738مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال59.8520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01السويداء13100006460هيام جمالسناء متعب القنطار110505101114

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.0520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-30السويداء13070009392فريده نوفلتميمه متروك محيو110605101115

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال69.4520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-17السويداء13050002115منيره الطويلعماد حسيب الشحف110705101116

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال68.2120180معلم صفتربيةإجازة1994-05-28السويداء13060000433هدىعهد نظام بو حسون110805101117

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.5620200معلم صفتربيةإجازة1989-07-17السويداء13050021304سعدى كشورسيمون حسن بو شاهين110905101118

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.0020180معلم صفتربيةإجازة1996-11-04السويداء13050014908اميرههمسه غسان السمان111005101119

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةنعمال70.4320180معلم صفتربيةإجازة1995-03-31السويداء13090032819نجود خضرفاتن اسامه عبيد111105101120

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال63.0220190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-27السويداء13010099629سلوى حديفهدياال احسان خير الدين111205101121

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال60.7120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-15السويداء13100027354رضيه حديفهرؤى وديع ابو مغضب111305101122

الزراعي

1214مدرس

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.0620160معلم صفتربيةإجازة1994-10-27السويداء13010129160اسعافهمسه وجيه قيس111405101123

1088مدرسوزارة السياحة1716مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال60.2220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-11السويداء13060015791ترفه الجوهريجهينه فوزي ذياب111505101124

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.6220210معلم صفتربيةإجازة1996-12-15السويداء13030000874كميله الكفيريمعالي عادل الحسنيه111605101125

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.4120190معلم صفتربيةإجازة1997-08-28السويداء13010096368حياه سابقغدير تيسير سابق111705101126

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال71.7320160معلم صفتربيةإجازة1994-02-26السويداء13030003219نهال الشاعرسها سالم السبع111805101127

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال83.9820170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13030001193هدى غانمنادين يونس غانم111905101128

583دارسوزارة المالية584دارسوزارة المالية592دارسوزارة الماليةالال55.4220039حقوقحقوقإجازة1979-05-12السويداء13010061433اميرهأيهم مرسل غرز الدين112005101129

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال60.0720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-30السويداء13130009394ناديا مرادربيع معن مراد112105101130

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال72.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-04-30السويداء13090025499امل الدعبلميرنا غسان خضر112205101131

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.4820170معلم صفتربيةإجازة1995-03-11السويداء13060021165حسيبه علبهحنين موفق حالوه112305101132

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.7220180معلم صفتربيةإجازة1995-02-03السويداء13050027399مدينهريمه نزيه الراشد112405101133

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال58.7020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-05السويداء13010112283يسرى الندفهمريم فوزي الفريحات112505101134

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال59.6220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-19السويداء13080020820مهى ابو سرحانتهاني اياد نقور112605101135

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربيةالال64.2420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-16السويداء13080020818مهى ابو سرحانأماني اياد نقور112705101136

الزراعي

1214مدرس

1660معلم صفوزارة التربيةالال67.4620180معلم صفتربيةإجازة1995-12-23السويداء13090036116اقبال عقلبيداء شفيق الشوفي112805101137

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال60.3920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-28السويداء13030022064وسيله ابو زيدانهاجر احسان ابو زيدان112905101138

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.8920080مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-10-01السويداء13010113379حياهنسرين زهير الغوثاني113005101139

الزراعي

وزارة التجارة الداخلية وحماية 442معاون رئيس شعبة

المستهلك

450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائية147معاون رئيس الشعبة

597دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية1761مدرسوزارة التربيةالال80.6120180محاسبةاقتصادإجازة1996-05-29السويداء13060005383فاطمه نصار زهر الديننور بشير نصار زهر الدين113105101140

1723مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال60.0320160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-27السويداء13050003427جمانه العريضينغم يوسف عبد الحق113205101141

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال60.4420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-20السويداء13120007694هناء الخطيبوئام نضال النجم113305101142

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال67.1820210معلم صفتربيةإجازة1997-10-05السويداء13050010437اميرهدعاء بيان علبه113405101143

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.4420210معلم صفتربيةإجازة1997-02-10السويداء13010041152خلود الشمنديوارفه غالب عماشه113505101144

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال58.8320180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-24السويداء13010115511منى الحجارسوزان بيان الحجار113605101145

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال75.2420160معلم صفتربيةإجازة1994-08-20القنيطرة14020042293هديه الطويلنبال فارس ابو حسين113705101146

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال79.6420170معلم صفتربيةإجازة1996-01-22السويداء13060022696عصريهمي موعد غانم113805101147

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال62.3120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-12-05السويداء13010151154يسره البنيريمه موفق الجوهري113905101148

1658معلم صفوزارة التربيةالال61.7620120رياض أطفالتربيةإجازة1982-01-02السويداء13010039165اكرامريم معضاد عبيد114005101149

وزارة الزراعة واإلصالح الال71.5720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-08-05السويداء13090005610خلود صيموعههبا اكرم حمزه114105101150

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال59.8220210معلم صفتربيةإجازة1994-10-29السويداء13080014115مدنيه ابو حسوندعاء سلمان ابو حسون114205101151

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال57.5320190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-08حمص04120107805فايزهفطمه محمود رمضان114305101152

وزارة التجارة الداخلية الال69.9820180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01السويداء13090013117رضيه صياغهربا ناجي ياغي114405101153

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1008مدقق نفقات

المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية1009مدقق مواد

والنفقات

448

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.2320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-05السويداء13090039019ليال ابو مغضباباة فهد خليفه العيسمي114505101154

الزراعي

1713مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائيةالال75.7720110مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-01-05السويداء13020029227فيروزرؤى خلف الكيال114605101155

والنفقات

وزارة التجارة الداخلية وحماية 448

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.6220200معلم صفتربيةإجازة1993-12-28السويداء13050001044غزاله زين الدينرنا جهاد الخطيب114705101156

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01السويداء13010018915ابتسامسوسن انيس قطيش114805101157

1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.0520200معلم صفتربيةإجازة1996-06-03السويداء07170015672هدى المتنيهال حسان ابراهيم114905101158

1743مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال61.1520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-28السويداء13010118898نزيرهياسمين يوسف كيوان115005101159

1064فني مخبريوزارة الصحةالال66.3520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-11-12السويداء13060003765انتخاب محاسندعاء عقاب الناعم115105101160

1742مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال63.4020190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-02السويداء13010077706نجاح الغوطانيغزاله حمد خلف زين الدين115205101161

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.3420180معلم صفتربيةإجازة1994-05-27السويداء13010219481رندهرنيم رياض نصر هللا115305101162

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.4320200معلم صفتربيةإجازة1993-07-23السويداء13090045877الهام وهبمجدولين عدنان حمزه115405101163

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال66.2420100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-19السويداء13010008295اسعافرشا حسين العقباني115505101164

444معاون رئيس شعبة الدراساتوزارة الموارد المائية514معاون رئيس كتابوزارة العدل601معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.6320150حقوقحقوقإجازة1989-04-30السويداء13020022237منصورة وهبهرؤى سعدو عبد الحي ابو فخر115605101165

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.8020150معلم صفتربيةإجازة1994-01-23السويداء13010095216غزالههيفاء راضي كحل115705101166

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال71.4320180معلم صفتربيةإجازة1996-02-29السويداء13070023015منى نصر هللاحنين فيصل عبيد115805101167

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال60.4920180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-30السويداء13080012391ناديههاله عدنان حماد115905101168

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال56.5320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01السويداء13100015710سهاممريانه نبيل بالن116005101169

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.1420200معلم صفتربيةإجازة1994-09-04السويداء13010040528نجوى رافعرؤى كمال االطرش116105101170

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال66.7220080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-02السويداء13080004273أمليفاتن تيسير الطرودي116205101171

1064فني مخبريوزارة الصحةالال72.2220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-09-30السويداء13010181789هيام خداججوليانا نبيل الزغير116305101172

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.4220170معلم صفتربيةإجازة1995-06-15السويداء13100025265انعامسوزان عبدي ابو مغضب116405101173

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال66.1020110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01السويداء13010016173مهاني عربيرهام سلمان ذيب116505101174

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال61.2520130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-04درعا12160023156نجاةهاله هايل النصر هللا116605101175

الزراعي

1215مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.5220190إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-09-13السويداء13010018352سعادصفا بسام خاطر116705101176

الزراعي

1219مرشد تربوي

1653معلم صفوزارة التربية1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال69.7520090رياض أطفالتربيةدبلوم1973-02-01السويداء13070013056لميا حاطومأجفان سالمه حاطوم116805101177

1748مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال59.1520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-19السويداء13120013265بنيهاماني حسين صعب116905101178

597دارسوزارة المالية599دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.1920170محاسبةاقتصادإجازة1986-06-21السويداء13050000608نزيها الخطيببسمه ممدوح الخطيب117005101179

1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربيةالال58.9520060لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-09-22السويداء13010159891اميره الشحفمارلين يحيى ابو فخر117105101180

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال73.4920170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-14السويداء13050043459نجاة عامراخالص ناصر عامر117205101181

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.4920170معلم صفتربيةإجازة1994-03-04السويداء13010110232سميحه الحينانيمروة مرسل سلوم117305101182

1671مدرسوزارة التربيةالال73.5720180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-09السويداء13090043500اميره حمزهغفران معن حمزه117405101183

1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال56.9620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-16السويداء13010180767تغريد كيوانصالحه صالح كيوان117505101184

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال61.0520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02السويداء13070017347حياة زهر الدينلبنى وليد المغوش117605101185

1658معلم صفوزارة التربيةالال64.9020080رياض أطفالتربيةإجازة1983-01-01السويداء13010076574سلوى بدريهريم بسام حديفه117705101186

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال61.8120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-17السويداء13010138560نبيله مسعودنغم فاروق علوان117805101187

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.9620210معلم صفتربيةإجازة1999-08-27السويداء13020024741لينا الشعرانيغنوه صقر فخر الدين الشعراني117905101188

1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربيةالال75.3920180رياض أطفالتربيةإجازة1992-10-08السويداء13090017234جمانهمرح عدنان ابوفاعور118005101189

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال79.1520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20السويداء13090017244جمانه جبورلبانه عدنان ابوفاعور118105101190

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.4720170معلم صفتربيةإجازة1994-03-17السويداء13050004666شريفه زريفهياسمين فؤاد الطويل118205101191

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.7820170معلم صفتربيةإجازة1994-01-01السويداء13010120583شعاع لمع كيوانزهور بديع كيوان118305101192

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال63.9820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-29السويداء13030006108سهام صعبليلى مصلح صعب118405101193

1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال63.3620120رياض أطفالتربيةإجازة1977-01-15السويداء13050032938سلوى نصر الدينرنا نجيب نصر الدين118505101194

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.7220170معلم صفتربيةإجازة1995-05-11السويداء13010126777نجوه شرف الدين ابو فخرميناس علي النصار118605101195

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.4820190معلم صفتربيةإجازة1993-01-10السويداء13010103697فاتن منذرعبير تيسير خضير118705101196

1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال58.2420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-12السويداء13090033373صفيه العيسميرايه نوفل بحصاص118805101197

1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.5720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-09السويداء13030025970ايمان العربيدضحى ايمن العربيد118905101198

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.4220170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01السويداء13010155424هيفاء درويشضحى رفيق العنداري119005101199

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.9820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-05السويداء13010059742نبيها العليديانا نايف العلي119105101200

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال60.8120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02السويداء13100014644فلاير الشعشاعزهره احسان عزام119205101201

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال74.0420160معلم صفتربيةإجازة1995-01-05السويداء13100011721ساميه السالمهيارا خالد السالمه119305101202

1659معلم صفوزارة التربيةالال81.0720210معلم صفتربيةإجازة1998-11-28السويداء13060018144دعد حربيارا فؤاد صعب119405101203
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1736مدرسوزارة التربيةالال69.5720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-05السويداء13060000976عواطف ناصيفأحمديه بادي ناصيف119505101204

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال65.3220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-02السويداء13050022107مدينهبشيره نايل بحصاص119605101205

الزراعي

1214مدرس

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال71.4220120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-11-01السويداء13050029995منتهى حديدنداء اسماعيل ابو شاهين119705101206

1661معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.0620210معلم صفتربيةإجازة1999-12-05السويداء13060012433سهام الخطيبساره عاطف الصحناوي119805101207

1741مدرسوزارة التربيةالال60.0020120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-20السويداء13050012638اقبالرحاب ماجد مكارم119905101208

1663معلم صفوزارة التربيةالال68.8220210معلم صفتربيةإجازة1999-07-09السويداء13020034484سهاد مرشدلورين هيثم النجم عزام120005101209

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال62.4720190معلم صفتربيةإجازة1994-01-01السويداء13030018912صباح سالمسحر عبد الهادي سالم120105101210

1714مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال59.2620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-20السويداء13060022043نجاح نوفلفلاير سليمان نوفل120205101211

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال57.9320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-23السويداء13090039288اميره الحلبيليالي مروان الجرمقاني120305101212

1655معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال67.0420150رياض أطفالتربيةإجازة1987-04-15السويداء13010008403ابتسام الشبليريم عماد بو غاوي120405101213

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال66.1420090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-10السويداء13050002843سوسن الزاقوتنارمين شاهين علبه120505101214

600معاون رئيس شعبةوزارة المالية591دارسوزارة المالية582دارسوزارة الماليةالال77.5320180محاسبةاقتصادإجازة1996-02-19السويداء13010137886اعتدال ابو صعبمريانا سالمي ابو زيد120605101215

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال55.8720110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-15السويداء13060003888اوصاف طحطحديما عادل القلعاني120705101216

1741مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال58.9120180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-11السويداء13130010414سناء غبرهليالي صالح الباسط120805101217

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.9020210معلم صفتربيةإجازة1998-08-16السويداء13010126935هنيه العربيدغدير حسام خير الدين120905101218

1088مدرسوزارة السياحة1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال61.9920090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-24السويداء13060001768غزاله طحطحراويه سند سالم121005101219

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال64.9120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-14السويداء13010155207يسره حامدساميه سعيد حامد121105101220

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.3820130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-02السويداء13050036338نوره عسقولرهف سلطان نصر دين121205101221

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال59.3620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-17السويداء13130008675كميلياوعد عطاهللا العودي121305101222

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال64.0720120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-27السويداء13130011945اتحاد ابو علي مهناشكريه هيسم ابو علي مهنا121405101223

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال70.0620100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-10السويداء13050016536فوزيه عامرنور جاد هللا عامر121505101224

1707مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.0520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-15السويداء13070012532زهريه الشحفسوسن نمر الكفيري121605101225

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.8520170معلم صفتربيةإجازة1994-06-15السويداء13050050063عذيه الحسنيةراما سمير ابو شديد121705101226

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال59.6620210معلم صفتربيةإجازة1996-08-20السويداء13010103377نجاح حديفهنيرمين تيسير ابو حسن121805101227

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال58.7620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-01السويداء13050028302نبيله سلطاننغم كمال االبازه121905101228

1664معلم صفوزارة التربيةالال62.3620170معلم صفتربيةإجازة1994-08-20السويداء13090018877بدر الشريطيلوار فارس الشوفي122005101229

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال67.7820110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-15السويداء13020037390نزيره الحسينايمان فوزات الحسين122105101230

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.5920180معلم صفتربيةإجازة1989-04-21السويداء13050038001اميمه الجباعينغم سمير غرز الدين122205101231

1706مدرسوزارة التربيةالال58.2720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-26السويداء13050050276افرنجيه ابو شديدنسرين نزيه ابو شديد122305101232

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربيةالال63.6020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-11السويداء13050019212نجاح رزمكخلود صياح هالل122405101233

الزراعي

1214مدرس

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال59.7220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-11السويداء13050003782بندر نوفلاميره نايف نوفل122505101234

1736مدرسوزارة التربيةالال59.5020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-13السويداء13070007241مهى الحمدنور نبيل أبو حمرا122605101235

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال84.4320160معلم صفتربيةإجازة1994-03-22السويداء13010176737سهام هنيديمرام عدنان شرف الدين122705101236

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.6820210دراسات قانونيةحقوقإجازة1975-04-22السويداء13010011900بهيه أبو حمرهسوسن حمود ثابت122805101237

الزراعي

446معاون رئيس شعبة اإلشتراكاتوزارة الموارد المائية1050مساعد إداري أولوزارة الكهرباء440معاون رئيس شعبة

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال67.6120210معلم صفتربيةإجازة1999-03-06السويداء13030006469الهام كاسبسولندا حسن كاسب122905101238

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال71.8620180معلم صفتربيةإجازة1996-07-13السويداء13030000203سميحه زيننيفين جهاد غانم123005101239

1664معلم صفوزارة التربيةالال68.8020210معلم صفتربيةإجازة1997-10-05السويداء13090036553ايمان الغزالرؤى معن طلب123105101240

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.9020180معلم صفتربيةإجازة1995-04-20السويداء13030027458مقبوله سالمإسراء زيدان سالم123205101241

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.7120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-18السويداء13070007248صباح ابو حمراهال صالح ابوحمره123305101242

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.1920170معلم صفتربيةإجازة1995-09-04السويداء13050034335ريماز ريدانكاترين منجد مكارم123405101243

وزارة الزراعة واإلصالح 514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.9320130دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-09-09السويداء13130014681حفيظه شرف الدينسمر سالم شرف الدين123505101244

الزراعي

101معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل440معاون رئيس شعبة

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.7120210معلم صفتربيةإجازة1976-07-05السويداء13030026212نوال حمايلسماح صابر حمايل123605101245

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال71.4720160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05السويداء13010181265فدوه ابو مهديمروه حسن عزام123705101246

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.4620170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-25السويداء13070000709زهر الورد بو حسونايمان فارس الحمود123805101247

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال59.7220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-29السويداء13060015435صيحه حامدلما صابر الصحناوي123905101248

1050مساعد إداري أولوزارة الكهرباء598دارسوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة الماليةالال59.3020052حقوقحقوقإجازة1980-07-24السويداء13060021547نسيمه ابو ترابيشادي وحيد نوفل124005101249

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال69.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-09السويداء13010091264فاتن خلف زين الديندعاء بسام خلف زين الدين124105101250

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال58.7520110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-07السويداء13010018245ورد كبولرشا فواز الجباعي124205101251

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.6120170معلم صفتربيةإجازة1993-03-25السويداء13050030071هيام ابو زيدانامل عدنان عامر124305101252

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.8720190معلم صفتربيةإجازة1997-06-22السويداء13060017153مالكه حربسوار سمير حرب124405101253

1743مدرسوزارة التربيةالال64.8420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-27السويداء13030017967ليلى ابو حجيلهشروق سميح ابو حجيله124505101254

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال66.7220170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-29السويداء13010152224اعتدال البنيمارلين سلمان البني124605101255

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال60.4120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-15السويداء13060024439ابتسام الكفيريماجده فايز الكفيري124705101256

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1989-05-21السويداء13050019349سناء ركابرامي صقر عامر124805101257

ميكانيكية

1782مدرس مهندسوزارة التربيةالال69.5120140قوى ميكانيكية

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال69.7520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-05السويداء13100022621اسما الخطيبروعه وليد الخطيب124905101258

1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.2320180معلم صفتربيةإجازة1994-09-15السويداء13090026393اكتمال الحجارضحى رمزي الحجار125005101259

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال58.7320100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-15السويداء13070017079حكمت الندافلبنى علي النداف125105101260

1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال57.6720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-03السويداء13010021930هيام عراروفاء حسيب نعيم125205101261

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.5520210معلم صفتربيةإجازة1997-01-21السويداء13010151830مهيبا كنعانرغد رئيف الجباعي125305101262

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال63.4820170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-19السويداء13010106193فاتن عكوانساره منيب سابق125405101263

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال69.8820170معلم صفتربيةإجازة1995-05-10السويداء13020030652عائده عزامآيه نجيب عزام125505101264

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.9920180معلم صفتربيةإجازة1995-07-03السويداء13010140444ايمان كمال الدينمرح وجيه مسعود125605101265

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةنعمال64.5520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02السويداء13010097568راغداء مرمودليال علي الخطيب125705101266

1660معلم صفوزارة التربيةالال66.0220210معلم صفتربيةإجازة1998-05-17السويداء13090050296منار العيسميرهف عماد الجمال125805101267

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال56.7620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-03-20السويداء13060003631بتال طحطحعبير حسن طحطح125905101268

1660معلم صفوزارة التربيةنعمال70.7120170معلم صفتربيةإجازة1995-06-16السويداء13070002333ابتسام فليحانكيناز احسان الخطيب126005101269

1712مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال57.7320110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-27السويداء13030006004الهام ابو عيدربا عطا هللا طاليع126105101270

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.7820200معلم صفتربيةإجازة1988-08-16السويداء13010019670سحر ابو فخررويده جمال كرباج126205101271

1656معلم صفوزارة التربيةالال58.3720200رياض أطفالتربيةإجازة1973-03-02السويداء13120007025نايفه نعيمسوسن محمد ابو رافع126305101272

1675مدرسوزارة التربية1672مدرسوزارة التربية1670مدرسوزارة التربيةالال73.3820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-26السويداء13070005223مانيا الحلبيمادلين معن عثمان126405101273

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.9220180معلم صفتربيةإجازة1992-01-06السويداء13060008719صباح العفيفنور علي الحامد126505101274

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال67.4820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10السويداء13070010840خزاعيه ابو خطاررهف اديب الشاهين126605101275

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال73.1420210معلم صفتربيةإجازة1999-06-02السويداء13010097854سعاد الشحفساره هاني ياسين126705101276

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1998-01-01السويداء13010185525نهاد صالحهاله نواف بو عاصي126805101277

كهربائية

692رئيس شعبةوزارة الدفاعالال75.1220200طاقة

1742مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال60.3320100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-10-20السويداء13050019951ودادنسرين رشراش جمول126905101278

وزارة التجارة الداخلية الال60.0220109إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-07-01السويداء13060021188نعايم نوفلمجدي جهاد نوفل127005101279

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد والتجارة 147معاون رئيس الشعبة

الخارجية

449معاون رئيس شعبة المستودعاتوزارة الموارد المائية122معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال66.8920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01إدلب07030101264أسمهانهبة كمال كروم127105101280

الزراعي

1214مدرس

685رئيس الشعبه الماليهوزارة الدفاع600معاون رئيس شعبةوزارة المالية44معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال60.2720160محاسبةاقتصادإجازة1977-04-12السويداء13010116883ميال فرجابتسام فوزي كيوان127205101281

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال67.4620200معلم صفتربيةإجازة1998-05-26السويداء13010134972افرنجيه الديكمرام نضال الديك127305101282

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال68.2720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-15السويداء13060027200سعاد عامرمديحه صياح عامر127405101283

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-09-12السويداء13060008309نجوى الصحناويلجين عمار الصحناوي127505101284

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال71.1020180معلم صفتربيةإجازة1996-11-09السويداء13010085307انصاف ابو حسونرغد حسين زريفه127605101285

1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةالال68.4520080رياض أطفالتربيةإجازة1976-05-25السويداء13020026917هياملبنى جمال حاتم127705101286

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال57.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-19السويداء13010089100دنيا العفيفامل معذى االحمد127805101287

1718مدرسوزارة التربيةالال57.4220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-16السويداء13070020536فرنجيه الحسنيهغيداء منير الحسنيه127905101288

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال61.6420170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13090042193سحر مصطفىرمال جهاد شنان128005101289

1746مدرسوزارة التربيةالال63.4220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-06السويداء13080017170مقبولي مسعودضحى بشار مسعود128105101290

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال74.5020160معلم صفتربيةإجازة1995-02-07السويداء13090038195فدوى عمادعهد نزار الشوفي128205101291

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.9220190معلم صفتربيةإجازة1988-11-14السويداء13010032331ضحى الشاعرزينب غسان السالمه128305101292

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.2920190معلم صفتربيةإجازة1996-06-20السويداء13070000907رائده العكرؤى عادل الحمود128405101293

1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال57.3120070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-11-10السويداء13080007912وداد القنطارالماسه نواف القنطار128505101294

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال70.5520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-04السويداء13010169465عايده سيفسالم احسان سيف128605101295

1064فني مخبريوزارة الصحةالال72.2820210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1998-05-28السويداء13070006029ميرفت الزيرريم فواز الزير128705101296

1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال57.6220190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-20السويداء13010103992مشايخ مرشدصفاء كمال خير128805101297

1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال62.4620070فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-23السويداء13050013956رندهباسمه حسن هالل128905101298

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال58.2720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-05السويداء01030113151نجاة بدرانسالم ضياء عبد السالم129005101299

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال59.1620070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-05السويداء13120011489الهام صعبنسرين حسيب صعب129105101300

الزراعي

1215مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربيةالال57.3320070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-08السويداء13010010200سحرخلود وليد زين129205101301

الزراعي

1214مدرس

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال65.5320170معلم صفتربيةإجازة1995-09-15السويداء13010117866نجاه لمع كيوانجوليا صافي لمع كيوان129305101302

معاون رئيس شعبة الجباية وزارة الموارد المائية582دارسوزارة المالية44معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال61.8020140محاسبةاقتصادإجازة1981-04-02القنيطرة14040044095الهام بريكخالده محمد دعبوس129405101303

والتحصيل

447

1711مدرسوزارة التربيةالال71.0120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01السويداء13060026745سميرهلجينه مزيد الصحناوي129505101304

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال64.2520170معلم صفتربيةإجازة1994-06-01السويداء13010119189مها جمولإباء هشام الورهاني129605101305

442معاون رئيس شعبة التعقيموزارة الموارد المائية1065فني مخبريوزارة الصحةالال55.9220080كيمياء تطبيقيةكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1976-03-10السويداء13070016117ورد شرففادي مونس مكارم129705101306

وزارة الزراعة واإلصالح 1706مدرسوزارة التربيةالال56.1420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-21السويداء13010124552سعاد ابو العزوعد هيثم فلحوط129805101307

الزراعي

1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.6720170معلم صفتربيةإجازة1994-10-01السويداء13020035465سليمهروان فريد عزام129905101308

1706مدرسوزارة التربيةالال61.2520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-25السويداء13070017621نهاد عز الدينرابيه فرحان الخطيب130005101309
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وزارة التجارة الداخلية الال83.4920210محاسبةاقتصادإجازة1997-04-27السويداء13050036796حنان نوفلمجد نور الدين نور الدين130105101310

وحماية المستهلك

597دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية147معاون رئيس الشعبة

1659معلم صفوزارة التربيةالال69.9120210معلم صفتربيةإجازة1999-04-17السويداء13050036793حنان النجم نوفلآيه نور الدين نور  الدين130205101311

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.8520180معلم صفتربيةإجازة1996-10-28السويداء13050025051الهام الجباعيرشا جاد الكريم الراشد130305101312

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال74.5220160معلم صفتربيةإجازة1994-02-02السويداء13050023535نزيهه الجباعيريم حمد االباظه130405101313

1663معلم صفوزارة التربيةالال60.9320190معلم صفتربيةإجازة1997-04-07السويداء13020001394مدهلل العقبانيمارينا جودت العقباني130505101314

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1987-02-13السويداء13090001227إلهام بو صبحمجد جودات أبو صبح130605101315

ميكانيكية

1786مدرس مهندسوزارة التربية1783مدرسوزارة التربيةالال65.9020110قوى ميكانيكية

1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.6320180معلم صفتربيةإجازة1996-08-20السويداء13010141696هند عقلياسمين اسماعيل ابو راس130705101316

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1983-03-20السويداء13010120676غاده ابو الفضلعمر عادل كيوان130805101317

ميكانيكية

1786مدرس مهندسوزارة التربيةالال58.2020080قوى ميكانيكية

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.2320180معلم صفتربيةدبلوم1996-03-21السويداء13060006903آمنه القضمانييارا مروان بو يحيى130905101318

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال64.6020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-04السويداء13020004448هويدا حمدمروة ثائر الجباعي131005101319

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.7920190معلم صفتربيةإجازة1997-10-21السويداء13050009517راجيا الخطيبريماز رفيق بكري131105101320

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال60.7420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-20السويداء13020011829اكرام نصرمرح عماد الجبر نصر131205101321

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

وزارة االقتصاد والتجارة 1766مدرسوزارة التربيةالال68.5220180محاسبةاقتصادإجازة1996-06-09السويداء13010002017ريمه اسليمغنوه مروان اسليم131305101322

الخارجية

1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة122معاون رئيس شعبة

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-02-25السويداء13030010217ندوه شلهوبشهد توفيق مقلد131405101323

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال60.15201010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-15السويداء13120013955جليله الوقيهعامر نوفل الوقيه131505101324

1706مدرسوزارة التربيةالال57.7920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-03السويداء13070025095أنصافلما منصور الناقوال131605101325

587دارسوزارة المالية1765مدرسوزارة التربية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال62.1720190محاسبةاقتصادإجازة1985-01-01السويداء13010063250براءه نعيمرهف سلمان المتني131705101326

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال60.4520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-28السويداء13070022670أنصاف الجبرهفرج منصور الناقوال131805101327

الزراعي

1214مدرس

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال60.7520200معلم صفتربيةإجازة1995-12-27السويداء13110003565حنان نصرليالي منهال الصفدي131905101328

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال57.8320170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-29السويداء13050021866خيزران جهجاهديار غازي ابو سعد132005101329

1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال55.7620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-12-28السويداء13110013676محسنهديانا منير الهادي132105101331

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال71.5220200معلم صفتربيةإجازة1998-08-14السويداء13010094001فكتوريا مظلومهرزان نايف ذيب132205101332

1717مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1714مدرسوزارة التربيةالال58.2520040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-02-02السويداء13010090547غازيهطليع اديب القضماني132305101333

وزارة الزراعة واإلصالح 1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال61.1620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-21السويداء13030002750اقبال نصرنبال عارف السبع132405101334

الزراعي

1214مدرس

1750مدرسوزارة التربيةالال61.9220150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-13السويداء13010092266اتحادرؤى ثائر الياسين132505101335

1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال60.4120090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-15السويداء13020032881منى نصرريما صالح ابو شبلي132605101336

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.1720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01السويداء13080004846سيطه الظاهرراما سمير الظاهر132705101337

وزارة التجارة الداخلية الال61.0520109إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-08-25السويداء13030005996اميه طاليعمزيد سليم طاليع132805101338

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة واإلصالح 451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية147معاون رئيس الشعبة

الزراعي

442معاون رئيس شعبة

1088مدرسوزارة السياحة1715مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال62.0920090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01السويداء13010110695سلوى الخطيباحالم سليم الخطيب132905101339

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.0420200معلم صفتربيةإجازة1996-02-04السويداء13090041252مها القريشيسالف قاسم شروف133005101341

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال69.7520180معلم صفتربيةإجازة1996-10-12السويداء13010168292فاديا حمزههدى غالب حمزه133105101342

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال69.7420180معلم صفتربيةإجازة1996-10-11السويداء13060022140نزيهه نوفلنجود وجيه غانم133205101343

1662معلم صفوزارة التربيةالال83.1020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-17السويداء13110005108سميره القضمانيريتا حمود الدبس133305101344

1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةنعمال67.7920220رياض أطفالتربيةإجازة1986-05-29السويداء04150012588اميره يوسفمريم علي محمد133405101345

1744مدرسوزارة التربيةالال59.9420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-09السويداء13030012427امال العسراويوالء فرج شجاع133505101346

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.9120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-27السويداء13010178489الهام الحلبيوعد محمود غيبه133605101347

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.5420210معلم صفتربيةإجازة1995-05-05السويداء13090042948سكوت الحجارياسمين ناهي البكفاني133705101348

1742مدرسوزارة التربيةالال60.0820160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-25السويداء13090049937فوزيه عبيدمي ناصر ابو عمار133805101349

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال56.3920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-20السويداء13120005138سعاد البعينيمروه هايل نفاع133905101350

1742مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال62.3520170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-29السويداء13070007234مهى الحمدلوريس نبيل ابو حمرا134005101351

1713مدرسوزارة التربيةالال62.0820130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-10السويداء13130011771صالحه الباسطنسرين سالمي مراد134105101352

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال61.3220170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-21السويداء13010139341صباح نصر الدينمها فايز العيسمي134205101353

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال69.9720180معلم صفتربيةإجازة1996-09-11السويداء13030001799هناء غانمأمل اكرم غانم134305101354

1087مدرسوزارة السياحة1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال72.5020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-14السويداء13010031167نهاد كيوانصابرين نايف كيوان134405101355

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال61.3520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-12القنيطرة13010094181ليندا نصرألفت محمد كيوان134505101356

الزراعي

1214مدرس

1715مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال60.4220160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10السويداء13130010102سميحه عصفورنيرمين سليم الالبد134605101357

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةنعمال67.1120190معلم صفتربيةإجازة1996-08-22السويداء13050025045ناديه الراشدر هف نصار الراشد134705101358

وزارة الزراعة واإلصالح الال72.5520200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-02-05السويداء13090056848يسرى راوندسوزان فوزي الحسنيه134805101359

الزراعي

1219مرشد تربوي

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال62.8620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-10السويداء13120003159زهري حمزههبا ناظم حمزه134905101360

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال59.1520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-02السويداء13100019857منيفي الشاعرهبه فواز بو نصر الدين135005101361

584دارسوزارة المالية595دراسوزارة المالية596دارسوزارة الماليةالال66.5720120دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-10-20السويداء13120010192حياة الشوفيعال شاكر فليحان135105101362

1656معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال67.0220115رياض أطفالتربيةإجازة1987-01-05السويداء13010094766منصوره غرز الدينرباح اكرم حديفه135205101363

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال57.6320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-07السويداء13020032860جمانه نصراسراء تيسير شيا135305101364

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال74.2620160معلم صفتربيةإجازة1995-03-16السويداء13090025117سحر نفاعرؤى ايمن نفاع135405101365

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال66.5520180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-05السويداء13020028221ازدهار ابو محمودنغم رفيق ابو محمود135505101366

1746مدرسوزارة التربيةالال60.5820160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-24السويداء13060008054ليله صالحهشذى بسام صالحه135605101367

1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال74.7520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01السويداء13050032381نهاد عامروالء نواف جعفر135705101368

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.5220200معلم صفتربيةإجازة1997-11-16السويداء13020038458ماجده ابو عاصيمروه معن هنيدي135805101369

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال57.4320130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-16السويداء13010145290ناديا بو غازيصباح هندي صياغه135905101370

1709مدرسوزارة التربيةالال65.2820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-25السويداء12020014178فاطمه زريقاتثروت محمد خير زريقات136005101371

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال54.5620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-03-23السويداء13110006089سميحه بشيرسهام نصار الصالح136105101372

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.4620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-15إدلب07190026857جمانه أبو عسافتغريد اسماعيل اسماعيل136205101373

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.5120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-10السويداء13120013935ورد سعيدعبير عادل حاطوم136305101374

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.9720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-30السويداء13120004267يسرى قماشسالم حمد سعيد136405101375

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةنعمال65.8720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01السويداء13110003900نوال الصفديدانا عماد الصفدي136505101376

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال66.4820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02السويداء13010106619هيام عماشهنغم جمال االعور136605101377

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال57.4520040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-15السويداء13010157965طليعهصفاء برجس ابو عساف136705101378

الزراعي

1215مدرس

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال65.9820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-01السويداء13080017294نوال ابو حسنرزان رجا مسعود136805101379

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال59.2320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-12السويداء13060017955ريما عيدرهف بشير حرب136905101380

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1746مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال63.2220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-20السويداء13070001421ابتسام ابو رسالنملك ايوب جاد هللا137005101381

1675مدرسوزارة التربية1670مدرسوزارة التربية1672مدرسوزارة التربيةالال72.6620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-03السويداء13100008176فاديه معروفمالك عدنان معروف137105101382

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال55.6320080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-16السويداء13010109575حياة الغاويحسان كمال عقل137205101383

1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال59.9620160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-17السويداء13090048799هاله الشوفيرزان سمير الشمندي137305101384

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.9720170معلم صفتربيةإجازة1995-06-18السويداء13090046356لينا العطوانيرنا وجيه العطواني137405101385

وزارة االقتصاد والتجارة الال60.9620120مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-06-02السويداء13050030535بدر الصايغنغم نور الدين االباظه137505101386

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة122معاون رئيس شعبة

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.5420180معلم صفتربيةإجازة1990-09-01السويداء13080003184مفيده الشبليضحى حمد الشبلي عزام137605101387

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.7420170معلم صفتربيةإجازة1992-01-01إدلب07220038317وفاءبشيرة مالك الحالق137705101388

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال59.5720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-27السويداء13110014176مها غرز الدينشيخه نواف الشمعه137805101389

وزارة الزراعة واإلصالح 1687مدرسوزارة التربيةالال64.0020010فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1979-02-16السويداء13010142481منال محمودعال يحيى ابو الجود الحناوي137905101390

الزراعي

1686مدرسوزارة التربية1218مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال73.3020160معلم صفتربيةإجازة1994-12-02السويداء13030000257سهام غانمبثينه أيمن غانم138005101391

1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال64.4620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01السويداء13030019577نجاة المتنيضحى حسن المتني138105101392

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال54.9120110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-26السويداء13010132376ابتهاج زين الدينمنى هايل النداف138205101393

1659معلم صفوزارة التربيةالال67.1820180معلم صفتربيةإجازة1994-09-25السويداء13010158506امال مرشدسرى واثق الحيناني138305101394

1742مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال58.0920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-04درعا12010134434حياةساره جبر العنيزي138405101395

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.5720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-18السويداء13110018618بثينه الديكأنجي ضياء النمط138505101396

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1995-07-12السويداء13060000346نوال الحجإيمان جهاد السيد138605101397

صغيرة

1086مدرسوزارة السياحة1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة1761مدرسوزارة التربيةالال74.0820190

1746مدرسوزارة التربيةالال60.2720210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-05السويداء13060022051نهله نوفلوعد مهنا غانم138705101398

1714مدرسوزارة التربيةالال63.2220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-25السويداء13030006765مها سالمهاني عطا هللا سالم138805101399

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.5920160معلم صفتربيةإجازة1993-09-19السويداء13010147070غاده عامرهديل عامر ابو حدور الحناوي138905101400

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.8720200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01السويداء13010189346سناء الصفدينور حسن حسن139005101401

1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال62.0720130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-05السويداء13010132266راغده العربيدشذا فرحان العربيد139105101402

1663معلم صفوزارة التربيةالال72.7720180معلم صفتربيةإجازة1996-05-24السويداء13080019814وفاء ابو سرحانمارلين جهاد ابو سرحان139205101403

1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال57.0020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-26الالذقية06100037406ناهيهمي محمد حسن139305101404

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربيةالال58.3720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-07السويداء13010031690هيام الكيالنادين كمال الحداد139405101405

الزراعي

1215مدرس

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال58.6820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-25السويداء13010082933وفاء زين الدينبسمه محمد النجم زين الدين139505101406

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.1220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-26السويداء13010152524عسكريه برجاسغفران اسعد حامد139605101407

601معاون رئيس شعبةوزارة المالية588دارسوزارة المالية514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.7420109حقوقحقوقإجازة1985-07-05السويداء13100016722ابتسام غزالهرامي شكيب البني139705101408

1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.6620210معلم صفتربيةإجازة1995-12-25القنيطرة14040061744عدله فرحاتنور علي فرحات139805101409

1720مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال55.7720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-09-03السويداء13010131654نجاح غانمهيفاء سعدو غانم139905101410

1659معلم صفوزارة التربيةالال75.3320180معلم صفتربيةإجازة1995-05-28السويداء13060011542امال صالحهوعد اسماعيل الصحناوي140005101411

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.7020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-22السويداء13110011637جدعهراما سليمان ابو هدير140105101412
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وزارة التجارة الداخلية وحماية 1086مدرسوزارة السياحةالال72.9720190محاسبةاقتصادإجازة1996-11-25السويداء13010144374مهاه الحناويلجين أكرم الحناوي140205101413

المستهلك

معاون رئيس شعبة الصرف 

التجاري

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة150

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.4020180معلم صفتربيةإجازة1996-02-03السويداء13080006219اميره الشبلييارا فؤاد الشامي140305101414

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.2720190معلم صفتربيةإجازة1996-07-22السويداء13010015472امل جمولليلى هشام أبو حال140405101415

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.6620150معلم صفتربيةإجازة1993-07-20السويداء13020017125امالهبا بسام الحلبي140505101416

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال57.9520140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-28السويداء13130009599غاده ابو بكرسيلينا هزاع مراد140605101417

1736مدرسوزارة التربيةالال66.5220160تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-01-01السويداء13070006274جوليا نصرنداء سلمان جابر140705101418

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.2820210إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-04-01السويداء13010121971سها كيواننور مروان جمول140805101419

الزراعي

1219مرشد تربوي

1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالالGIS56.0320200جغرافيا اختصاص <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-01السويداء13010087556سحر العبدهللاليال ياسر القضماني140905101420

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال59.5220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-18السويداء13020008552سناء نصروئام نبيل نصر141005101421

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.2320200معلم صفتربيةإجازة1996-12-02السويداء13050046101عبير الشحفرشا عصام ابو زكي141105101422

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.5720180معلم صفتربيةإجازة1995-09-06السويداء13020025762ترفه رشيد الشعرانيهبا خير رشيد الشعراني141205101423

1664معلم صفوزارة التربيةالال69.2220180معلم صفتربيةإجازة1996-05-26السويداء13010095649نجاه شهيبحنين محمد الظاهر141305101424

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال78.4020190معلم صفتربيةإجازة1997-02-11السويداء13030024228حياه غانمرائده غسان مهنا141405101425

1664معلم صفوزارة التربيةالال65.5020200معلم صفتربيةإجازة1996-11-03إدلب07100079449مريمخديجة محمد العثمان141505101426

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال75.2720170معلم صفتربيةإجازة1995-11-23السويداء13020024048منى الجبرروعه خالد الجبر ابو فخر141605101427

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13090052065نجاة محمودرهام اكرم مالعب141705101428

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال76.8320170معلم صفتربيةإجازة1995-11-23السويداء13020024047منى الجبرروان خالد الجبر ابو فخر141805101429

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.4020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-07السويداء13070004011رنا خوريمجدولينا يوسف الباشا141905101430

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.5020200معلم صفتربيةإجازة1996-06-16السويداء13010080003حنان شكر زين الدينروان ناهض شكر زين الدين142005101431

1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال57.3920120فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-03السويداء13010101840الهام حديفهلبنى صالح حديفه142105101432

1660معلم صفوزارة التربيةالال70.1020160معلم صفتربيةإجازة1994-07-25السويداء13090037442ميثه الجرمقانيميسون محمد الجرمقاني142205101433

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال69.3620170معلم صفتربيةإجازة1996-01-19السويداء13060005127عواطف ناصرهبه نديم ناصر142305101434

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.5420190معلم صفتربيةإجازة1996-03-20السويداء13060019706ميسون مشرفرغد نزيه عامر142405101435

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.3020160معلم صفتربيةإجازة1994-07-16السويداء13010082508اميره الحلبياليانه صياح عزقول142505101436

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.4520210معلم صفتربيةإجازة1998-04-22السويداء13010132321خلود ذيبوعد زاهي العربيد142605101437

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال59.1920192معلم صفتربيةإجازة1995-04-15السويداء13030015155ميمطيع عدنان بحصاص142705101438

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال68.4320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-03السويداء13050019830جواهر عامرازدهار مالك عامر142805101439

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1064فني مخبريوزارة الصحةالال75.6820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-09-18السويداء13010126771مفيده النصارآلده فؤاد النصار142905101440

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال61.3520150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-30السويداء13010005910يسر عزيسماح ناصر ابو عساف143005101441

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال70.0220160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-02السويداء13080008706نجاة خداجرهيجه مجله القنطار143105101442

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.1920170معلم صفتربيةإجازة1994-11-05السويداء13020033896اعتدال الشاطرسالم ياسر بريك143205101443

1678مدرسوزارة التربية1679مدرسوزارة التربية1681مدرسوزارة التربيةالال66.8620210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1991-02-01السويداء13070013998نهى االوسحنين فندي األوس143305101444

1718مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال55.4020110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-02السويداء13050037489بدوره نوفلندى رفيق مكارم143405101445

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةنعمال59.2920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-06السويداء13090004091سحر السموررواد وليد الصفدي143505101446

1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة599دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.6519960محاسبةاقتصادإجازة1971-09-09السويداء13030018704الهام سالمممدوح متروك سالم143605101447

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال55.0720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-06السويداء13030019115جوريه الخطيبوعد ماجد الخطيب143705101448

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال58.7120100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-01السويداء13030019071جوريه الخطيبثروت ماجد الخطيب143805101449

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال75.1520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-30السويداء13050027996يسيره بو حسونهديل محمد الجباعي143905101450

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال72.7720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-04-20السويداء13020007329خالده العقبانيلبنى جهاد الحسين144005101451

1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال58.4220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13050032183الهام الطويلاسوان حمد الحلبي144105101452

وزارة الزراعة واإلصالح الال78.3020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1999-01-03السويداء13060025826خزعه ابو فخرساره منير نوفل144205101453

الزراعي

1219مرشد تربوي

1739مدرسوزارة التربيةالال75.3820150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-15السويداء13120003142ربيعه زرزورريم منير حمزه144305101454

1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال57.3520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01السويداء13110001351سكريه منذراخالص بيان منذر144405101455

1660معلم صفوزارة التربيةالال57.7120200معلم صفتربيةإجازة1995-02-10السويداء13070009533سميحه السقعانمرح حسن ابو شاح144505101456

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال85.7920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01السويداء13020038167عطرشان الغاوي الشعرانيريم لورنس شيا144605101457

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.9420190معلم صفتربيةإجازة1997-11-07السويداء13050049969عادله الحلبيحنين نايف ابو علوان144705101458

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال76.5920210معلم صفتربيةإجازة1998-12-04السويداء13010170413تغريد نصرسهير طارق االطرش144805101459

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال69.8920150معلم صفتربيةإجازة1993-01-02السويداء13030007519لينا الشاعررواء فوزي الشاعر144905101460

1706مدرسوزارة التربيةالال59.7420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-06السويداء13070000541نهاد الحسينهيلين عياض الحسين145005101461

1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال58.5220110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-11-10السويداء13050038824عفاف مكارممنال جهاد مكارم145105101462

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال59.1320120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-27السويداء13090003523سوسن رعدروال شاهر عبيد145205101463

1664معلم صفوزارة التربيةالال61.3720210معلم صفتربيةإجازة1997-02-06السويداء13090050153عذاب التيارعنده رجا الخليف145305101464

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.3520190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13020035938ماجده السعد عزامسراب بشير السعد145405101465

1658معلم صفوزارة التربيةالال67.8020100رياض أطفالتربيةإجازة1976-10-01السويداء13010042738رتيبه الخطيبلما كمال نعيم145505101466

1738مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.8020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-18السويداء13010111782انعام ابو حسنديما يحيى درويش145605101467

1707مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال66.1220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-01السويداء13030020661وصال سالموالء سرور سالم145705101468

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.9320170معلم صفتربيةإجازة1994-12-09السويداء13010083483خالده زين الديننغم باسل زين الدين145805101469

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.9320170معلم صفتربيةإجازة1994-06-19السويداء13030006019الهام ابو عيدصبا عطاهللا طاليع145905101470

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال59.8420160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-25السويداء13090036478ايمان العطوانيوئام سلمان رشيد146005101471

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01السويداء13010049638ريتا سعادهروان منيف العصفور146105101472

1653معلم صفوزارة التربيةالال61.6520090رياض أطفالتربيةإجازة1985-08-01السويداء13110006101سلوى هاللليال عاطف عريج146205101473

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال71.1320090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-25السويداء13010005921آمال مرادبسمه ايمن نصر146305101474

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال69.8120190معلم صفتربيةإجازة1997-03-15السويداء13050045868هيام الشحفغنوه بسام الحسنيه146405101475

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.1520190معلم صفتربيةإجازة1996-04-12السويداء13050010457احالم الطويلرغد غسان سلوم146505101476

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال56.44201011جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1984-06-27السويداء13090001103منيره ركابمنعم سعيد ركاب146605101477

وزارة الشؤون االجتماعية 585دارسوزارة الماليةالال53.4720030حقوقحقوقإجازة1978-03-22السويداء13010208916فرنجيه محمودلميس شفيق محمود146705101478

والعمل

131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة101معاون رئيس شعبة

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال80.5820170معلم صفتربيةإجازة1996-01-26السويداء13100020763سميرهكنار فوزي قرضاب146805101479

1720مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.8120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-28السويداء13010013987فهدة كيوانمنى محمود كيوان146905101480

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال72.6820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-22السويداء13070001488ميليا الشحاذهنيرمين عماد عامر147005101481

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1721مدرسوزارة التربيةالال56.5920090لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-10السويداء13110010562غزيه زيتونهمرفت حسن المرعي147105101482

1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال60.6520150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-09السويداء13020015337مفيده حرب هنيديباسمه منصور حرب هنيدي147205101483

1656معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.1020090رياض أطفالتربيةإجازة1977-01-30السويداء13010065284الماسه جعفرريم جمال جعفر147305101484

1659معلم صفوزارة التربيةالال70.3420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01السويداء13050002362مانيا السمينسلمى أيمن الطويل147405101485

1719مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال54.5120120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-02السويداء13010143066فوزيه مسعودهناده جودى ابو راس147505101486

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.6920200معلم صفتربيةإجازة1994-01-16السويداء13060022276كريمه الدمشقيعبير حاتم دليقان147605101487

1706مدرسوزارة التربيةالال63.7320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-06السويداء13050059639سهيله صعبميسون نضال صعب147705101488

1662معلم صفوزارة التربيةالال67.3020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-18السويداء13010148450رجاء ريدانآثار سامر كحل147805101489

1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربيةالال55.1220160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-17السويداء13020003386نجاةغيداء عدنان جنود147905101490

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائيةالال71.8020180مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-01-01السويداء13130000390الهام ابو دقهنور طالل فرج148005101491

والنفقات

وزارة الزراعة واإلصالح 448

الزراعي

1764مدرسوزارة التربية442معاون رئيس شعبة

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال82.2520180معلم صفتربيةإجازة1996-02-05السويداء13060022271كريمه الدمشقيريم حاتم دليقان148105101492

1742مدرسوزارة التربيةالال64.2620140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01السويداء13090055291زينه الصفدياماني نايف الصفدي148205101493

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال66.2620170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13020025150انتصار رشيد الشعرانينغم اديب رشيد الشعراني148305101494

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال60.73200910مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-01-16السويداء13010181940مرسيليارأفت نواف كيوان148405101495

المستودعات

1766مدرسوزارة التربية450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائية449

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال58.0120100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-30السويداء13050046859نبيلهبشيره سليم نصر148505101496

1087مدرسوزارة السياحة1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.9420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-11السويداء13010110131هيام حمزهنور كمال درويش148605101497

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.2120190معلم صفتربيةإجازة1997-09-18السويداء13060023135منال عامرنور منجب زينو148705101498

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال59.7420180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-11السويداء13080020513هند ابو مرهمريانا جهاد نقور148805101499

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال54.2920010لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-05-01السويداء13070017139شاميه شرفهدى شكيب شرف148905101500

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال70.8320190معلم صفتربيةإجازة1996-07-22السويداء13100007961منال ذيابرشا حسين بالن149005101501

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةنعمال63.3720180معلم صفتربيةإجازة1995-10-16السويداء13070015138زهيره قرقوطرهام مصطفى السمان149105101502

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال64.2920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-16السويداء13070000893فايزه الحمودهدى فايز الحمود149205101503

1653معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال57.3020180رياض أطفالتربيةإجازة1968-04-27السويداء13010136707تركيه ابو صعبراغده نمر ابوفراج149305101504

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.6620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10السويداء13060000255بسمه سالمرهام منير بو حسون149405101505

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.8220160معلم صفتربيةإجازة1994-05-04السويداء13010091464مي الحلبيشروق أيمن العبدهلل149505101506

1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.7220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-10السويداء13090033080آيات عبيدمها زيد عبيد149605101507

وزارة الزراعة واإلصالح 1712مدرسوزارة التربيةالال61.8920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-16السويداء13050021711سعاد ابو مغضبليلى راجي عامر149705101508

الزراعي

1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1663معلم صفوزارة التربيةالال65.4320170معلم صفتربيةإجازة1995-02-06السويداء13020037505هنديهمروه حسن الصفدي149805101509

1709مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةنعمال64.6220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-07السويداء13100013799سناء معروفرهف ناصر عباس النزال149905101510

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.5020190معلم صفتربيةإجازة1997-06-02السويداء13010163409شفيعه ابو فخرسالف جودت ابو فخر150005101511

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.0020180معلم صفتربيةإجازة1994-11-16السويداء13010137320جهينه الحلحمرام مثقال الحلح150105101512

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال80.4920180معلم صفتربيةإجازة1995-02-02السويداء13010166392هند ابو عوادنارمين معتصم خليفه150205101513

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال59.3220190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01السويداء13100012274انصاف البربورسوار فريد البربور150305101514

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.1820170معلم صفتربيةإجازة1993-09-18السويداء13130010275سلوى عزامجاكلين عماد مراد150405101515

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.0420190معلم صفتربيةإجازة1996-09-07السويداء13010162598سمره النجاداسعد فواز ابوعساف150505101516

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.1520190معلم صفتربيةإجازة1995-02-17السويداء13100023371سناء الصالحريم مثقال الصالح150605101517

1707مدرسوزارة التربيةالال70.5220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-02السويداء13090032429روزه الصالحلما ابراهيم الصالح150705101518

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال74.8620170معلم صفتربيةإجازة1995-10-01السويداء13010156682نهيال درويشمرح غسان السغبيني150805101519

1658معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال64.8120170رياض أطفالتربيةإجازة1988-06-08السويداء13130006378سناء السالمهوالء رامز البربور150905101520

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال63.7820120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-05السويداء13030014411حمدانيه الحمدانأمل فايز طاليع151005101521
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1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال59.9620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-05السويداء13050000552سميره أبو رسالنديانا سلمان الخطيب151105101522

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.2220180معلم صفتربيةإجازة1995-07-16السويداء13090052204نوال شقيرغنوه سعيد عماد151205101523

1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال63.7120120رياض أطفالتربيةإجازة1975-07-13السويداء13110003928شيخه ابو زهرهجمانه فرحان الصفدي151305101524

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.8120210معلم صفتربيةإجازة1997-10-11السويداء13050035263احالم نوفلبراءه سماح نوفل151405101525

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.2820160معلم صفتربيةإجازة1994-11-04السويداء13010130178نجوه الشبلمرح عصام العربيد151505101526

1744مدرسوزارة التربيةالال60.0520190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-21السويداء13110016182ماجده غانممرام نبيل االشقر151605101527

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.9920170معلم صفتربيةإجازة1995-01-15السويداء13060019771سناء عامررحمة مروان عامر151705101528

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.1720210معلم صفتربيةإجازة1998-09-26السويداء13010025433اسعاف زين الدينوصال بيان مزهر151805101529

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال68.3620180رياض أطفالتربيةإجازة1994-01-01السويداء13050020963سهم زين الدينهنادي سلمان عبد الرزاق151905101530

1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال66.2320160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-15السويداء13110016144حنان خضررابعه نايف غانم152005101531

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال61.1520160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-10السويداء13010177743ازدهارهناء رفيق الغضبان152105101532

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال64.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-03-19السويداء13110009791سحر الدبسهديل رفعت غبره152205101533

1662معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال59.7920200معلم صفتربيةإجازة1996-07-23السويداء13070003405بثينه بحصاصحنين علي ابو حمره152305101534

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال61.2520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-17السويداء13080014427اتحاد ابو حسونلميس سالم ابو حسون152405101535

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال58.9220090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-19السويداء13010096354حياة سابقاياد تيسير سابق152505101536

685رئيس الشعبه الماليهوزارة الدفاع582دارسوزارة المالية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال77.3120170محاسبةاقتصادإجازة1995-07-15السويداء13010155110ريما درويشمرام حكمت العنداري152605101537

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال57.9920210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-28السويداء13030000245حسيبه غانمنزهه مشاري غانم152705101538

1657معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال81.2020080رياض أطفالتربيةإجازة1982-04-15السويداء13010041041حسيبه الجرمانيهيلين سليمان بو مره152805101539

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.6120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-28السويداء13130001795ريمه عقيلكرستين سليمان عقيل152905101540

1725مدرسوزارة التربية1724مدرسوزارة التربية1726مدرسوزارة التربيةالال58.6020140شريعةشريعةإجازة1984-02-02السويداء13030002871صالحه غانمنهى يوسف غانم153005101541

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.9020170معلم صفتربيةإجازة1995-04-07السويداء13010158510ابتسام العنداريعفاف جدعان الحيناني153105101542

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال63.7220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-01السويداء13120013944نوف منذرصفاء فواز منذر153205101543

1662معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.5020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13050023549نزيهة الجباعيرشا حمد االباظة153305101544

1659معلم صفوزارة التربيةالال65.5820210معلم صفتربيةإجازة1998-08-10السويداء13060017123ساميه صعببتول فضل هللا صعب153405101545

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال61.3020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-12السويداء13010099449نبيله شرف الديننسرين حمد ابوعمر153505101546

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية1764مدرسوزارة التربية1762مدرسوزارة التربيةالال62.6420140مصارف وتأميناقتصادإجازة1981-11-16السويداء13090025942تركيه مرادابتسام هاني الدعبل153605101547

والنفقات

448

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال60.5520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-20السويداء13090037879انصاف العماطورينغم فاتح ابو خير153705101548

الزراعي

1214مدرس

1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.4620170معلم صفتربيةإجازة1991-09-25السويداء13130002990نوال الباسطآالء وحيد الريشاني153805101549

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.9720170معلم صفتربيةإجازة1995-02-05السويداء13030013688خلود حمزهكلوديا ايمن ابوراس153905101550

1736مدرسوزارة التربيةالال58.3220110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-18السويداء13070019401غازيه سويدعبير منصور سويد154005101551

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال58.1920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-13السويداء13010158888بشره معروفميسر فهد ابو العز154105101552

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربيةالال56.2720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-30السويداء13050013769سناء عليويعتاب اكرم نصر154205101553

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.8120210معلم صفتربيةإجازة1998-05-21السويداء13010111286جمانا الصفديرهف فؤاد الخطيب154305101554

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.4820170معلم صفتربيةإجازة1993-08-01السويداء13080017309غزاله مسعودغيداء محمود مسعود154405101555

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال65.7520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-18السويداء13010113349حياة عبداللطيفوصال زهير الغوثاني154505101556

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال78.3120170معلم صفتربيةإجازة1994-07-18السويداء13090042189سحر عريجرهام مفيد بركات154605101557

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.4620210معلم صفتربيةإجازة1997-09-10السويداء13010170141هبه نعيمأنجي جهاد شهيب154705101558

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.0320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-06السويداء13050052492ثنيه السميحهال رضيمان الهوارين154805101559

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال64.7120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-24السويداء13010087883رضيه خلف زين الدينثناء نهاد خير154905101560

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال59.5520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-19السويداء13010087982سهيله ابو خيرسليمان جهاد الميمساني155005101561

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال58.9020100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-12-22السويداء13010183296ملكه ابو عسافمنى فايد الكفيري155105101562

1659معلم صفوزارة التربيةالال74.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-10-01السويداء13050014112وفاء الخطيبمرح زياد حرب155205101563

585دارسوزارة المالية514معاون رئيس كتابوزارة العدل131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال55.1820210حقوقحقوقإجازة1984-02-20السويداء13030012530منال زين الدينهيالنه عارف شجاع155305101564

1741مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال60.5420190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-19السويداء13030020108بشيره سالمهبه طالل سالم155405101565

1659معلم صفوزارة التربيةالال71.3420210معلم صفتربيةإجازة1999-02-14السويداء13050011280ناديا الطويلريم حسن الطويل155505101566

1064فني مخبريوزارة الصحةالال72.5020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-18السويداء13060005705نهى عليويرؤوى رياض العلي155605101567

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال60.6920150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-20السويداء13070014601رشيدي هاللسلمى المع هالل155705101568

1674مدرسوزارة التربية1675مدرسوزارة التربية1681مدرسوزارة التربيةالال75.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-07-03السويداء13010074399تغريد هزيمهرنين حسني ابو مغضب155805101569

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال70.5820170معلم صفتربيةإجازة1995-03-08السويداء13100000894اقبالنارمين مزيد الباسط155905101570

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال52.9420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-04السويداء13130011125اعتدال ابو حجيليسهير عصمت أبو علي مهنا156005101571

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال60.0920172معلم صفتربيةإجازة1992-05-17السويداء13090009726سوسن الجغاميحيان نسيب عماد156105101572

1664معلم صفوزارة التربيةالال70.9020180معلم صفتربيةإجازة1994-03-28السويداء13020018173ربيعه الشاطرهيلين بهجات الشاطر156205101573

1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.2620210معلم صفتربيةإجازة1999-08-16السويداء13020024438خالده رشيد الشعرانيروان رؤوف الشعراني156305101574

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال56.8620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-18السويداء13010099607ميسون حديفهجيانا نجيب خير الدين156405101575

1034محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية596دارسوزارة المالية595دراسوزارة الماليةالال61.9920192حقوقحقوقإجازة1990-12-02السويداء13090000609نسيمهخالد وليد دويعر156505101576

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.4120210معلم صفتربيةإجازة1999-09-28السويداء13010013323نانسي مشرفايلين نبيل حاتم156605101577

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال65.3520170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-11السويداء13010010458اميمه ثابتوالء عصام ثابت156705101578

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.5520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01إدلب07190010963سمية ناقورزهور عبدو رنجبال156805101579

1659معلم صفوزارة التربيةالال67.4320210معلم صفتربيةإجازة1998-12-03السويداء13050012858نداء ابو عسافسمر فواز الصحناوي156905101580

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال56.4320090فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-11-28السويداء13020005312الهامريما مزيد ابو محمود157005101581

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.8920170معلم صفتربيةإجازة1995-09-10السويداء13010031516ساميهرؤى حمد العشعوش157105101582

1664معلم صفوزارة التربيةالال66.5420210معلم صفتربيةإجازة1997-11-07الالذقية06110013450جهان حسندانيا جابر محمود157205101583

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.2020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-02السويداء13100026834ابتسام الجغاميسوزان عثمان الجغامي157305101584

الزراعي

1219مرشد تربوي

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.0920210معلم صفتربيةإجازة1998-03-01السويداء13010126363مها الحلبيهمسه فندي السمان157405101585

1661معلم صفوزارة التربيةالال67.8120180معلم صفتربيةإجازة1996-08-15السويداء13010073504هال الجوجوثراء علي بحصاص157505101586

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال60.0320190معلم صفتربيةإجازة1992-06-22السويداء13010152036سميحه حاطومنغم هايل كحل157605101587

1709مدرسوزارة التربيةالال58.7720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-06السويداء13130011328راغده مهناربوع جهاد ابو محمود157705101588

1656معلم صفوزارة التربية1655معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربيةالال62.1820160رياض أطفالتربيةإجازة1983-03-01السويداء13100002072حجله خيروديان عبد الكريم ذياب157805101589

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال68.5120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-28السويداء13100002582يسرى الحلبيرشا اكرم خشيفي157905101590

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال66.1220184تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-01السويداء13010154994ليلىعاصم شريف درويش158005101591

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال85.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-12-24السويداء13010064032فاديه الفارس عزامدانا جميل جوديه158105101592

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.1320210معلم صفتربيةإجازة1999-10-02السويداء13020035710نهيله كيوانهبا ناصر الصفدي158205101593

وزارة التجارة الداخلية الال72.0320150إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-12-18السويداء13070016575ربيعه أبو كرممرح عفيف أبو كرم158305101594

وحماية المستهلك

1029منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة147معاون رئيس الشعبة

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال64.0620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-08السويداء13080005507هنديه عزامرؤى خزاعي القاسم158405101595

وزارة األشغال العامة الال60.1220200حقوقحقوقإجازة1990-06-09السويداء13010026710جهينهنسيبه مروان مزهر158505101596

واإلسكان

586دارسوزارة المالية585دارسوزارة المالية12.مشرف تعاوني

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.0620190معلم صفتربيةإجازة1996-09-20السويداء13010142095منال ابو صعبلبنى منير الجغامي158605101597

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال59.3920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-14السويداء13010100457اسعاف حبيبمروه سامي العبد158705101598

وزارة الزراعة واإلصالح 1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال61.7320090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-15السويداء13080009909ماجدهلورين جمال القنطار158805101599

الزراعي

1215مدرس

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.3320170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10السويداء13020014957صباح الخطيبتغريد خمري السلمان158905101600

وزارة الزراعة واإلصالح الال57.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-01السويداء13020014964صباح الخطيبريم خمري السلمان159005101601

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال64.8920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-28السويداء13050029126نجاح خليفهرهف تيسير ابو عساف159105101602

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.2720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-15السويداء13010200618هند زريفهعهد نعمان زريفه159205101603

الزراعي

1214مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.3720200معلم صفتربيةإجازة1997-08-14السويداء13010024820آماللؤى سامر البعيني159305101604

1715مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.0120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-11السويداء13110003690ظهيره حديفهرشا جمال نحلي159405101605

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال61.7520190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05السويداء13050019832نهيله عامرنور عزات عامر159505101606

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.9220210معلم صفتربيةإجازة1999-08-26السويداء13010088281اكابر البعينيحنين تيسير الميمساني159605101607

1718مدرسوزارة التربيةالال64.1920150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-05السويداء13050008998هيا علبههبه وجيه دانون159705101608

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.9620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-08السويداء13050025551جمانه الحجارهمسه محمد سلطان159805101609

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال60.8120200حقوقحقوقإجازة1997-06-23السويداء13070015876فوزيه المغوشغنوه حمد هالل159905101610

اإلشتراكات

وزارة الزراعة واإلصالح 446

الزراعي

588دارسوزارة المالية440معاون رئيس شعبة

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال63.8720190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-15السويداء13010041603ايمان صعب ابو حمدانبدر اكرم العشعوش160005101611

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.5820200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-07-26السويداء13060013039منى بدرهاله سالم الصحناوي160105101612

الزراعي

1219مرشد تربوي

1659معلم صفوزارة التربيةالال65.8920210معلم صفتربيةإجازة1998-09-04السويداء13060018205هدوى حربنانسي بسام حرب160205101613

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربيةالال58.5920090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-10-25السويداء13010072410سعادايمان نواف الشاهين160305101614

الزراعي

1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال57.2820170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-19حمص04220012222سعاد كفامجدولين حسن خاسكي160405101615

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحةالال58.3420090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-15السويداء13010085774لطفيه بكرييوسف سلمان بكري160505101616

الزراعي

1717مدرسوزارة التربية1215مدرس

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.2320180معلم صفتربيةإجازة1994-03-16السويداء13060023387رونده نصرريمان جاد هللا الصحناوي160605101617

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.0620200معلم صفتربيةإجازة1996-10-19السويداء13070002440هند الندافميالنا عادل الذياب160705101618

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.9520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-04السويداء13070017934مياده ابو كرموالء ثامر المغوش160805101619

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.7920200معلم صفتربيةإجازة1996-04-22السويداء13070005856عائدةريما شما حمود غزالن160905101620

وزارة االقتصاد والتجارة الال69.7520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-07-03السويداء13030020962هيام القلعانياجفان جهاد ابوزيدان161005101621

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1030منسق أعمال

الخارجية

1028منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1029منسق أعمال

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال61.0420180معلم صفتربيةإجازة1995-02-11السويداء13050027841هناءرهام نبيل بهاء الدين161105101622

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.5120200معلم صفتربيةإجازة1997-02-20السويداء13120011739ريمه الدعبلوالء انور خضر161205101623

1660معلم صفوزارة التربيةالال65.3920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01السويداء13100019898نوال صيموعهشذا ناجي العفير161305101624

1708مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال62.4820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-20السويداء13090025234غادهكنده لؤي شقير161405101625
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1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.8820180معلم صفتربيةإجازة1996-03-28السويداء13120004750سناء حمزهاخالص حسن فرج161505101626

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.4120210معلم صفتربيةإجازة1998-04-13السويداء13060010871هيالهبه ياسر ابو شر161605101627

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال71.2720170معلم صفتربيةإجازة1994-04-29السويداء13090052188اتحاد لمعحنان مرسل ابو زيد161705101628

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.7420190معلم صفتربيةإجازة1998-01-02السويداء13100028662رباكندا سامي العسل161805101629

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال63.4120160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-22السويداء13010094991فلاير منذردارين نادر العفيف161905101630

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.6920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-21السويداء13060025649ناهدهتغريد سالم نوفل162005101631

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال63.9320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-02السويداء13120008098اسعاف النبوانيلميس حسن النبواني162105101632

1672مدرسوزارة التربية1675مدرسوزارة التربيةالال70.5920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-12-06السويداء13010087839اتحاد حسنلبنى أسد زين الدين162205101633

1714مدرسوزارة التربيةالال61.6420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-20السويداء13050005108ابتسام سلطانتغريد محمد سلطان162305101634

1659معلم صفوزارة التربيةالال72.8720180معلم صفتربيةإجازة1996-07-03السويداء13050023127فهده االباظهنورمان عساف ناصر162405101635

1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال74.5520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-23السويداء13010138704سوزانكاترين معن الحسنيه162505101636

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال58.4320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-14السويداء13100000641دنيا الحجليوفاء صافي صافي162605101637

1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال69.1620150رياض أطفالتربيةإجازة1989-07-02السويداء13130007154سهام الهادينيروز ممدوح الهادي162705101638

1707مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال61.3120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-10السويداء13010160693ابتسامثراء جدعان الحيناني162805101639

1736مدرسوزارة التربيةالال56.5020190تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-10-25السويداء13060023414نجوى زينوهاني مؤيد الدمشقي162905101640

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.1920180معلم صفتربيةإجازة1994-01-26السويداء13030020842بنيا ابو زيداندالل رؤوف ابو زيدان163005101641

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال63.2920100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-10السويداء13110006217فدوهأمل معذه العوام163105101642

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال59.4120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-30السويداء13070021229سميره عامرعال نمر عامر163205101643

الزراعي

1215مدرس

1662معلم صفوزارة التربيةالال78.6620200معلم صفتربيةإجازة1998-07-22السويداء13110003028جمانه شقيرنيروز حمد الخطيب163305101644

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال60.7420200معلم صفتربيةإجازة1994-11-22السويداء00033459046هيام الشاعرحنان ابراهيم الكوكاش163405101645

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال71.4520124تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-20السويداء13080015842مدينهيسري فوزي مرشد163505101646

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.2220180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-22السويداء13020033180لينا رباحأمل هاني الحلبي163605101647

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال60.8220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-01السويداء13020023144نوال نصرهند هايل نصر163705101648

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال72.1420160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-16السويداء13070016730عطرهايناس سلطان شرف163805101649

1064فني مخبريوزارة الصحةالال75.1020210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-10-18السويداء13050028630هنديههالري حمد سليقه163905101650

1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال63.9020140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-07السويداء13030019364تركيهعفاف مزعل سالم164005101651

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال60.5720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-10السويداء13020025142غازيهصفاء رياض رشيد الشعراني164105101652

1706مدرسوزارة التربيةالال57.3820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13070010265انصافنعمت فاضل زهر الدين164205101653

1659معلم صفوزارة التربيةالال63.9620200معلم صفتربيةإجازة1996-02-12السويداء13080011260سلوى شلغينآالء مالك شلغين164305101654

594دراسوزارة المالية593دارسوزارة المالية1762مدرسوزارة التربيةالال69.7520170محاسبةاقتصادإجازة1992-01-06السويداء13010039671هيامضحا واثق الغجري164405101655

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.4520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01السويداء13010130112ماجده العربيدميس نبيل العربيد164505101656

وزارة االقتصاد والتجارة 585دارسوزارة الماليةالال68.3920180حقوقحقوقإجازة1994-05-15السويداء13020006812سميحههيلين تيسير العقباني164605101657

الخارجية

584دارسوزارة المالية1031دارس قانوني

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-09-29السويداء13050036850كاميليالجين هيثم مكارم164705101658

1716مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.4820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-22السويداء13110008085عطاف العباسفاتن فرحان المعاز164805101659

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال68.1520080إعالمإعالمإجازة1986-06-27السويداء13010015767اميره الشحفيوال يحيى ابو فخر164905101660

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال58.1220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-13السويداء13110008489امالديما جميل المعاز165005101661

الزراعي

1215مدرس

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال62.1620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-04السويداء13010134054زكيه مالكرزان حمود مالك165105101662

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال79.9020190معلم صفتربيةدبلوم1997-04-13السويداء13010131899جواهررهام فريد غانم165205101663

1723مدرسوزارة التربيةنعمال53.7020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-20السويداء13010136289رسميهدرين زيد حسان165305101664

1741مدرسوزارة التربيةالال61.5220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-02السويداء13030025983مي العربيدريمان ناهي العربيد165405101665

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال60.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-18السويداء13090001184تركيهدنيا جديع الحجلي165505101666

1659معلم صفوزارة التربيةالال63.9520180معلم صفتربيةإجازة1995-06-21السويداء13050013316سفيرهغفران منصور الصحناوي165605101667

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال56.5920120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-10السويداء13010018146نهىرشا فضل هللا عبد الدين165705101668

الزراعي

1215مدرس

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال72.3120170هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1990-02-07السويداء13060014100نوفه الخطيبسمر عبدي الصحناوي165805101669

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.5220210معلم صفتربيةإجازة1996-03-02السويداء13020030685غاده زين الدينراما أمجد شيا165905101670

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.3020190معلم صفتربيةإجازة1996-02-10السويداء13010168620لماهيلين حمود أبو حمدان166005101671

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال66.0220140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-21السويداء13090021429هيال صيموعهراويه نسيب صيموعه166105101672

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربيةالال58.7520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-20السويداء13010041730سمر خداجريم عصام طرابيه166205101673

الزراعي

1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال67.1020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-01السويداء13070022194هيام الخطيبساره ناصر الخطيب166305101674

الزراعي

1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال64.4420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-11السويداء13070001989فريده الحلبيساره سعيد الحلبي166405101675

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال72.5220170معلم صفتربيةإجازة1996-01-12السويداء13010157160الطافدانا شريف الجباعي166505101676

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال63.1220100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-13السويداء13020003320نهادهبه حافظ الهنو166605101677

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.2720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13030020594اميه سالمديانا حامد سالم166705101678

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربيةالال58.9120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-21السويداء13020034826ريمانيفين خطار عزام166805101679

1064فني مخبريوزارة الصحةالال72.4720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-08-02السويداء13010148601ايمان مرداسآيه فيصل نكد166905101680

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال62.5820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-12السويداء13020002743سحرمرام نبيل أبو يزبك167005101681

1088مدرسوزارة السياحة1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال57.1720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-09السويداء13090027104بندريه الشومريامل مرسل ابوسعيد167105101682

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال61.0720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-30السويداء13010007787سوسن نصرجيهان عفيف رباح167205101683

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.1020180معلم صفتربيةإجازة1996-05-22السويداء13030015147ارجوان ابو راساماني ريدان بحصاص167305101684

1660معلم صفوزارة التربيةالال81.3320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-23السويداء13090029560سحرلجين ابراهيم بو عرب167405101685

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال60.6720190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01السويداء03130008811ايمان أبو حامدرغد نبيه أبو حامد167505101686

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال58.0520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-25السويداء13010078593امالشذا محمد قيسيه167605101687

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال75.0920210معلم صفتربيةإجازة1999-10-30السويداء13120006231اكمال نادررغد انور نادر167705101688

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.0820170معلم صفتربيةإجازة1995-06-11السويداء13010156990ناهدة هنيديمادلين شوكت الجباعي167805101689

1660معلم صفوزارة التربيةالال75.3920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-04السويداء13010061153نوهاد عزيزوصال حمد الصفدي167905101690

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة44معاون رئيس شعبةوزارة التربية1766مدرسوزارة التربيةالال59.6120130محاسبةاقتصادإجازة1984-04-01السويداء13010041186سعادديما فهد العشعوش168005101691

1749مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال63.8120170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-05السويداء13050012343هيام ابو عاصيمروى غسان زين الدين168105101692

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال56.7320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01درعا12020102901ريافايزه محمود ضيا168205101693

1653معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال64.1520090رياض أطفالتربيةإجازة1984-05-01السويداء13010060538شاميه حاطومحنان نايف حاطوم168305101694

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال60.2120210معلم صفتربيةإجازة1996-01-24السويداء13060005636عبلهمها نعيم زهر الدين168405101695

514معاون رئيس كتابوزارة العدل588دارسوزارة الماليةالال60.2020190دراسات قانونيةحقوقإجازة1988-11-25حمص04150031044فريزه بصلدارين ابراهيم االحمد168505101696

وزارة الزراعة واإلصالح 1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال54.7120010لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-08-01السويداء13010144499عيدهلورا تركي الجاسر168605101697

الزراعي

1215مدرس

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال59.5520150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10السويداء13090025907سميحهانغام فوزات الدعبل168705101698

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال74.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-03-21السويداء13070001876ونسه نصرراما سليم نصر168805101699

1718مدرسوزارة التربيةالال66.2620170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-08السويداء13060008182قفطانيهسوسن موفق الصحناوي168905101700

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال72.4420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1985-01-01السويداء13010064717أمال أبو عسليرشا هيثم الشعراني169005101701

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.8820210معلم صفتربيةإجازة1997-07-13السويداء13070005595مالكحال اكرم الحلبي169105101702

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال56.2020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-19السويداء13120007731نوال ابو لطيفسها نسيب ابولطيف169205101703

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال64.7820098تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-02السويداء13060001505سمرةحسن محمود بدر الدين169305101704

1663معلم صفوزارة التربيةالال65.2820210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13100003655اميره غزالهريمه فوزي عماشه169405101705

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.2220210معلم صفتربيةإجازة1998-11-04السويداء13010129725فلاير العربيدآيه بديع العربيد169505101706

1659معلم صفوزارة التربيةالال72.8720180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13060019625سهام عامرليال عماد عامر169605101707

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.6220180معلم صفتربيةإجازة1996-02-21السويداء13010051471ربيعه الحلبيرنا سعيد بالن169705101708

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال69.4720180محاسبةاقتصادإجازة1995-10-26السويداء13110011440نسرينهبه رسالن شلهوب169805101709

المستودعات

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية590دارسوزارة المالية449

والنفقات

448

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.6420210إرشاد نفسيتربيةإجازة1983-02-01السويداء13010162279نوالسمر يحيى سليم169905101710

الزراعي

1219مرشد تربوي

1750مدرسوزارة التربيةالال61.9720170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-14السويداء13020004458وفاءدياال يحيى علم الدين170005101711

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال60.7020210معلم صفتربيةإجازة1997-11-07السويداء13110005824احالمتماره سهيل مطر170105101712

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال59.9120120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-23السويداء13060011064وديعه بورسالنريم يوسف ابو غانم170205101713

1660معلم صفوزارة التربيةالال61.1120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-02السويداء13090002176ريما جبورتيماء علي جبور170305101714

1664معلم صفوزارة التربيةالال65.2220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-30السويداء13090026804ساميهحنين عاهد نفاع170405101715

590دارسوزارة المالية587دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.9420160محاسبةاقتصادإجازة1993-03-28السويداء13050019497نجاح السمانأنس سلمان منذر170505101716

1722مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال57.6920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-02-08السويداء13050003084نجديهسالفا مؤيد الحلبي170605101717

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال63.4120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-18السويداء13010011384آمالنور يوسف نعيم170705101718

الزراعي

1215مدرس

1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال56.7120010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-08-03السويداء13090024996جوهره بشرتغريد صابر السعدي170805101719

1664معلم صفوزارة التربيةالال68.5520170معلم صفتربيةإجازة1994-09-08السويداء13010024256سناء البعينيديمه وجيه الخطيب البعيني170905101720

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال62.4620140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-05السويداء13090005046امالربا ايمن محاسن171005101721

1660معلم صفوزارة التربيةالال70.3220160معلم صفتربيةإجازة1993-05-01السويداء13100004947وصفيه بالنسهى منصور بالن171105101722

1738مدرسوزارة التربيةالال65.5820170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-30السويداء13030013042راغدهرشا علي ابو عمار171205101723

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال58.3120110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02السويداء13020023776اقبالندى جمال حكيمه ابو فخر171305101724

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.0620210معلم صفتربيةإجازة1999-11-23السويداء13060008045مهاكاتيا ايمن صالحه171405101725

1743مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال62.2820160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-05السويداء13060005384فاطمهرهف بشير نصار زهر الدين171505101726

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.5120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-12-03السويداء13020004900حسنثراء فضل هللا العقباني171605101727

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1657معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال60.5220180رياض أطفالتربيةإجازة1981-01-01السويداء13020026925منيرههمسه رياض حاتم171705101728

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال68.9120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-06-30السويداء13020000768جميلهاالء اكرم بريك171805101729

المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية1008مدقق نفقات

والنفقات

448

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.4320160معلم صفتربيةإجازة1991-08-26السويداء13050039748عنايه العليدانيه محمد شلغين171905101730
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1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال59.8820180معلم صفتربيةإجازة1991-03-18السويداء13020026952منيرههال رياض حاتم172005101731

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.9220200معلم صفتربيةإجازة1997-05-20السويداء13020003748ماجدولين العقبانيجنى بسام الطويل172105101732

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.7520190معلم صفتربيةإجازة1994-11-03السويداء13010121073زينيوالء مروان الشيباني172205101733

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال60.9820200معلم صفتربيةإجازة1993-03-01السويداء13010076833هده خلف زين الدينمروى هيسم زين الدين172305101734

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربيةالال58.4020170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02السويداء13010038836ناديا كرباجلمى زياد نعيم172405101735

الزراعي

1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال62.4920180معلم صفتربيةإجازة1991-01-16السويداء13090020175املغدير عدنان المنعم172505101736

1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال60.3620190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-14السويداء13050063766سحر العليعبير بسام الحرفوش172605101737

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.8120210إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-07-04السويداء13030016667انشراحلوريس غسان ابو عمار172705101738

الزراعي

1219مرشد تربوي

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربيةالال59.6020170رياض أطفالتربيةإجازة1987-09-27السويداء13090040618سميحه باليغفران عباس الشوفي172805101739

584دارسوزارة المالية596دارسوزارة المالية595دراسوزارة الماليةالال56.5920040حقوقحقوقإجازة1977-06-10السويداء13110003078هنيهياسر نايف الخطيب172905101740

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.6920160معلم صفتربيةإجازة1994-03-01السويداء13080011552غاده مسعودبراءه رضوان المحيثاوي173005101741

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.9020150معلم صفتربيةإجازة1993-11-30السويداء13090010647صالحهريما فضل هللا الحلبي173105101742

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال56.5620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-11السويداء13010141647ماجده غريزيمهران فؤاد خويص173205101743

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال63.4820070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-20السويداء13010114370هندحسام رياض رضوان173305101744

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحةالال62.5020070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-11السويداء13010065731انصاف القاسمنور راغب الهداد173405101745

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال60.1120100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-28السويداء03110019471نعماترجاء زهير عماد173505101746

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال69.7920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-21السويداء13080021720راغده ابو سرحانرهف رمزي حيدر173605101747

وزارة التجارة الداخلية الال71.2220130محاسبةاقتصادإجازة1981-09-06السويداء13110016381مقبولهفادي حسين منذر173705101748

وحماية المستهلك

122معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة147معاون رئيس الشعبة

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.1720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-05-01السويداء13080007232الهامجيالن جودت عقل173805101749

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال71.8420180مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-27السويداء13110015775منيرهسمر ساخر النمط173905101750

المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية147معاون رئيس الشعبة

والنفقات

448

1662معلم صفوزارة التربيةالال65.3020200معلم صفتربيةإجازة1996-11-11السويداء13050035591سميرهريم نبيل نوفل174005101751

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال70.3120170معلم صفتربيةإجازة1995-07-04السويداء13020023693هناءسندس سند الحمود174105101752

1662معلم صفوزارة التربيةالال58.3820210معلم صفتربيةإجازة1992-09-25السويداء13130011348هيام مهناربا عدنان ابو علي مهنا174205101753

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال72.5120160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-18السويداء13070008744راغدهضحى سميح صوان174305101754

1663معلم صفوزارة التربيةالال73.7920200معلم صفتربيةإجازة1998-11-26السويداء13020029204فهيمهليليان باسم رباح174405101755

1662معلم صفوزارة التربيةالال67.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-04-07السويداء13130011365هيام مهناضحى عدنان ابو علي مهنا174505101756

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال68.7520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-12السويداء13080009731اقباللجينه سليم القنطار174605101757

1741مدرسوزارة التربيةالال58.9320120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-10السويداء13060009012فهيده الصحناويديما بهاء الدين الصحناوي174705101758

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال61.9820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-20السويداء13100014556منتهاءثناء نايف الخطيب174805101759

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.7420210محاسبةاقتصادإجازة1990-04-21السويداء13010109720انتصار زينأسيمه فهد زين174905101760

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.7520170معلم صفتربيةإجازة1995-07-22السويداء13110012966سيلفا حديفهندى نشأت ابوطافش175005101761

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال76.0820120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-01السويداء13050030046امالوالء نبيل عزام175105101762

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال56.3420070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-04السويداء13010016671منالندى جمال مشرف رضوان175205101763

الزراعي

1215مدرس

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال77.3020160معلم صفتربيةإجازة1994-09-25السويداء13090036125هياموديان أنور الشوفي175305101764

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال69.4120210معلم صفتربيةإجازة1998-07-11السويداء13080010865صباح القنطارضحى اكرم القنطار175405101765

1718مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال60.4720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01السويداء13010085682الهامغزل فؤاد ايوب175505101766

1660معلم صفوزارة التربيةالال74.0220200معلم صفتربيةإجازة1998-10-30السويداء13100011316وداد بالنديانا عادل بالن175605101767

1743مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال63.5220110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-25السويداء13120007091ست الكل ابراهيمبشير اسماعيل ابو رشيد175705101768

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال64.5020090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-20السويداء13100021617نبيههسهير فوزي فرزان175805101769

1717مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1715مدرسوزارة التربيةالال60.0520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-10السويداء13090027575فاهمه فليحانجالء حمد الدعبل175905101770

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال59.7920160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-05السويداء13070022183عفافروان فادي الخطيب176005101771

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.9320190معلم صفتربيةإجازة1986-11-10السويداء13030005032نهيله ابو عسافخزامى وجيه الكفيري176105101772

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال60.3620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-05السويداء13100028046كميليههنادي سالم منذر176205101773

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال79.0620210معلم صفتربيةإجازة1998-10-18السويداء13090031352امال الحجليحنين فاضل الحجلي176305101774

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.3620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-09السويداء13010165378عال ابو فخرربيع خالد شيا176405101775

1712مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال59.9220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-10السويداء13030005610كميله شقيروالء غسان شقير176505101777

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال58.7120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-14السويداء13080003453خلود ناصروالء فادي ناصر176605101778

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.7220210معلم صفتربيةإجازة1998-08-27السويداء13050015802هناء ابو شقرهفينوس انور فارس176705101779

1065فني مخبريوزارة الصحة442معاون رئيس شعبة التعقيموزارة الموارد المائيةالال58.3720090كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1982-01-01السويداء13090006767زاد الخير شرفحسام سالم غرز الدين176805101780

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال60.5620120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-02السويداء13030001957وردمهاني فاضل بحصاص176905101781

الزراعي

1215مدرس

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال56.0920210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-04السويداء13130000806ماجدهيارا أيمن حسن177005101782

1704مدرسوزارة التربيةالال69.3120200كيمياء تطبيقيةكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-13السويداء13010041822هياسوار ادهم حاتم177105101783

1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.4820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13100022691فدوهوعد ناهي جوديه177205101784

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال60.2420210معلم صفتربيةإجازة1997-03-08السويداء13010087540فريده القضمانيرهف حسين القضماني177305101785

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال63.4520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-03السويداء13020036874جهينهرشا فؤاد الحسين177405101786

الزراعي

1214مدرس

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال62.5920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13090042946سكوت الحجارسليم ناهي البكفاني177505101787

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال60.3020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-16السويداء13010018512ميسون نعيمرهف وليد كمال الدين177605101788

1657معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال76.2320120رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-03السويداء13010123062نجاحجوليانا فريز زينيه177705101789

1706مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال63.6920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-12-04السويداء13130012138هيفاءوالء عماد ابوحجيلي177805101790

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال59.9720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-17السويداء13060023471نجاة عامررزان ادهم عامر177905101791

1726مدرسوزارة التربية1724مدرسوزارة التربية1729مدرسوزارة التربيةالال58.0220170شريعةشريعةدبلوم1986-01-03السويداء13010123056نجاحلجين فريز زينيه178005101792

1661معلم صفوزارة التربيةالال63.0720200معلم صفتربيةإجازة1995-05-27السويداء13030026279رحابرؤى بسام حمايل178105101793

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.9420210معلم صفتربيةإجازة1998-12-10السويداء13020037414فيروز الحسينساهره صايل الحسين178205101794

1719مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال58.7520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-25السويداء13010157921اديبهرندا حمد ريدان178305101795

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال71.2020180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-09السويداء13130002550ريم برجاسرامي بسام ابوشاهين178405101796

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال61.0320180معلم صفتربيةإجازة1991-07-21السويداء13020024034هدىسليمان نديم الجبر ابو فخر178505101797

1749مدرسوزارة التربيةالال58.0820000فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-09-24السويداء13110006312شفيقهليلى داود ابو طافش178605101798

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال68.3920210معلم صفتربيةإجازة1999-02-13السويداء13060022467ردينه الحجميرنا أسعد الدمشقي178705101799

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاع23مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال61.8720030صحافة ونشرإعالمإجازة1977-10-14السويداء13060023278غزاله دليقانليلى سلمان نصر178805101800

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربيةالال58.0420150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-16القنيطرة14010082342فلاير السمورسحر محمد عقله178905101801

الزراعي

1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال60.6120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-08السويداء13100008177نوالصبا محمد معروف179005101802

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال68.9220210معلم صفتربيةإجازة1997-09-01السويداء13130002554ريم برجاسرنيم بسام ابو شاهين179105101803

وزارة االقتصاد والتجارة 602معاون رئيس قسموزارة الماليةالال71.5620210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-07-28السويداء13010151482ترفه خازمرهف اكرم الجباعي179205101804

الخارجية

1761مدرسوزارة التربية122معاون رئيس شعبة

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال63.0820170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-30السويداء13010033056عطرفهدنيا حكمت االطرش179305101805

1723مدرسوزارة التربيةالال56.7220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-10حلب02080066357عائشه المحمودمياده حسين الشعبان179405101806

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1722مدرسوزارة التربيةالال57.7120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-10السويداء13020015556امالرباب منير حرب هنيدي179505101807

1722مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال57.3120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-07السويداء13010132248ايناس غانمفاتن وحيد غانم179605101808

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.2320160معلم صفتربيةإجازة1993-11-13السويداء13110005707غادهمروه جهاد مطر179705101809

وزارة التجارة الداخلية وحماية 444معاون رئيس شعبة الدراساتوزارة الموارد المائية514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.5320088حقوقحقوقإجازة1983-09-10السويداء13030012234نخلهمازن جميل سجاع179805101810

المستهلك

148معاون رئيس شعبة

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.2920180معلم صفتربيةإجازة1993-08-20السويداء13010070275مهاشفق راغب يونس179905101811

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال62.2120170معلم صفتربيةإجازة1993-07-04السويداء13020033520ايمانشروق اكرم نصر180005101812

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال61.7920120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-11السويداء13030016261زهراخالص سعيد بحصاص180105101813

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال81.5820180معلم صفتربيةإجازة1996-10-02السويداء13070001565مي جاد هللالونا سمير جاد هللا180205101814

1664معلم صفوزارة التربيةالال78.2120180معلم صفتربيةدبلوم1997-01-10السويداء13110013361فاتنهآالء أكرم الصالح180305101815

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.3220190معلم صفتربيةإجازة1996-11-13السويداء13120014023انعام باليمنوه عادل خضر180405101816

1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.6020180معلم صفتربيةإجازة1993-04-17السويداء13030025252منىسالم نضال مهنا180505101817

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال64.1020090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-02السويداء13010024611سناءساميه عادل كشور180605101818

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربيةالال58.8120110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-14السويداء13010151739لينده عبد الباقيشذى قاسم الحلبي180705101819

الزراعي

1088مدرسوزارة السياحة1215مدرس

1713مدرسوزارة التربيةالال62.2420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-12السويداء13100008685اديبه شهاب الدينغنا فوزي ايوب180805101820

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.5820190معلم صفتربيةإجازة1995-01-14السويداء13010129018شهيرهمريانا منير الدعيبس180905101821

585دارسوزارة المالية584دارسوزارة المالية583دارسوزارة الماليةالال71.5920120حقوقحقوقإجازة1990-10-25السويداء13030024319هجينه العربيدشاكر عبد هللا الحسين181005101822

1663معلم صفوزارة التربيةالال61.4320180معلم صفتربيةإجازة1995-05-09السويداء13020024710اسميهشروق عاطف الشعراني181105101823

1663معلم صفوزارة التربيةالال60.6620200معلم صفتربيةإجازة1997-11-02السويداء13020034480رشا حمد عزامملك ادهم النجم عزام181205101824

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.6420170معلم صفتربيةإجازة1995-09-07السويداء13120012542ميالنه حميدانيارا عثمان غرز الدين181305101825

1664معلم صفوزارة التربيةالال77.6520170معلم صفتربيةإجازة1993-10-15السويداء13010029418اديبهبسمه علي كرباج181405101826

1738مدرسوزارة التربيةالال60.0920110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10السويداء13030002270سميره السبعاحالم فواز غانم181505101827

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.5120180معلم صفتربيةإجازة1993-07-29السويداء13010113927سوسن الجودهعبير غسان الجوده181605101828

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1993-01-29السويداء13110008772مها مان الدينرشا طالل علم الدين181705101829

كهربائية

1773مدرس مهندسوزارة التربية1776مدرس مهندسوزارة التربية1774مدرس مهندسوزارة التربيةالال67.2120210هندسة إلكترونية

1707مدرسوزارة التربيةالال56.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-21السويداء13090011191رنده الدجوهرينغم باسم السعدي181805101830

1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربيةالال55.9720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30السويداء13090008203نجاح ابو مغضبياسمين متروك بالي181905101831

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال57.7420070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-10السويداء13050049920رمزيهعائده سليم ابو علوان182005101832

1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال59.5620160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-09السويداء13020006383ابتسام ابو شميسمرح سليمان عماشه182105101833

1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال56.9620070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-08-01السويداء13020007454هيلهجانيت مسعود ابو فخر182205101834

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1718مدرسوزارة التربيةالال73.3920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-12السويداء13060016689مديحه ناصيفسهير تركي ناصيف182305101835

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.6720180معلم صفتربيةإجازة1997-04-06السويداء13100014853اوميرهأريج نزار ابو شاهين182405101836
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وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال61.8020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13010065649نجوى الكفيريمنى بسام مقلد182505101837

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

وزارة االقتصاد والتجارة 450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائيةالال57.3620140اقتصاداقتصادإجازة1979-03-04السويداء13090034950مي العيسميسها اسماعيل بحصاص182605101838

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 122معاون رئيس شعبة

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1718مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.3520110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-01السويداء13010135137زهر الوردفاتن نايف الدعيبس غانم182705101839

1737مدرسوزارة التربيةالال60.8120190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-19السويداء13100021535نجوهمجد راتب الشاعر182805101840

1747مدرسوزارة التربيةالال71.2020130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-06-04السويداء13010027092سهامإيناس جمال االشهب182905101841

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.8520180معلم صفتربيةإجازة1996-03-17السويداء13120000699كوثر الصفديروعه منيب الصفدي183005101842

1707مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال59.7820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-26السويداء13010078540وفاء ناصر الدينهنادي عقاب غالب183105101843

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.6620190معلم صفتربيةإجازة1996-08-24السويداء13100024552وحيدي ريدانرهام ممدوح ابو مغضب183205101844

1720مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال56.7720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-18السويداء13090006385سعادمرح عصام حمزه183305101845

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.1820190معلم صفتربيةإجازة1997-02-10السويداء13010189344بثينه ابو ترابيميرنه هايل حسن183405101846

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.7620170معلم صفتربيةإجازة1995-07-16السويداء13060017871نجاح الحسينزهوه نزار الحسين حرب183505101847

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.5720190معلم صفتربيةإجازة1996-10-01السويداء13010157960امريهنوره عماد ريدان183605101848

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.6720200معلم صفتربيةإجازة1993-02-13السويداء13110015458احالم الهاديمرام حسين سالمه183705101849

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.9820180معلم صفتربيةإجازة1995-09-05السويداء13060006169ازدهار بو حسونروان محمود بو حسون183805101850

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-22السويداء13060005298سهيله صالحفاتن محمد ابورافع183905101851

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال64.0520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01السويداء13090002323ريفيه غرز الدينمنار محمود جمال184005101852

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال64.1020160معلم صفتربيةإجازة1994-01-25السويداء13110010455دعاء حديفهرنا وليد شقير184105101853

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال65.1920170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-25طرطوس10090080135الهاماناس نزار عجوب184205101854

1658معلم صفوزارة التربيةالال79.1820170رياض أطفالتربيةإجازة1986-01-09السويداء13080007741نزيهه القنطارحنان حسن القنطار184305101855

1742مدرسوزارة التربيةالال56.4020120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-22السويداء13090005688نورهفجر فارس جمول184405101856

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.0120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-17السويداء13050033499ابتسام شيااميه واكد شرف184505101857

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال58.5220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03السويداء13010147563وفاءدانا فارس المسعود184605101858

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.9020210معلم صفتربيةإجازة1997-03-01السويداء13020012171ناديه نصرمروه خالد نصر184705101859

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال59.2520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-11-20السويداء13050028266الهاممانيا حسن جهجاه184805101860

وزارة التجارة الداخلية الال57.7420200حقوقحقوقإجازة1997-12-15السويداء13010100580لينا خضيرجواد ناجي خير الدين184905101861

وحماية المستهلك

12.مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكان131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة148معاون رئيس شعبة

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال71.9720160معلم صفتربيةإجازة1994-03-02السويداء13010121418نوال العطوانيمروه علي كيوان185005101862

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال66.4420180معلم صفتربيةإجازة1996-08-04السويداء13090046008منال رزقربى فوزي نجد185105101863

1737مدرسوزارة التربيةالال59.1520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-20السويداء13090035892هيام الحلبيياسمين انور الصالح الشوفي185205101864

582دارسوزارة المالية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال62.3720060محاسبةاقتصادإجازة1981-12-25السويداء13010014117نجالعدنان حكمات خداج185305101865

وزارة االقتصاد والتجارة 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.7220180مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-03-02السويداء13090046004منال رزقرهف فوزي نجد185405101866

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 122معاون رئيس شعبة

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

601معاون رئيس شعبةوزارة المالية584دارسوزارة المالية514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.5220140دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-06-01السويداء13030017020خنزاده ابو رايدربى صابر ابو رايد185505101867

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.3620210معلم صفتربيةإجازة1997-11-02السويداء13010075756احالمياسمين فؤاد مرشد185605101868

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال81.5720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-08السويداء13010189348بثينه ابو ترابيروان هايل حسن185705101869

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.6920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01السويداء13010054607سناء جبورليلى بسام عزام185805101870

1718مدرسوزارة التربيةالال55.5320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-21السويداء13070005569سهان الحلبياميه ثليج الحلبي185905101871

1088مدرسوزارة السياحة1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال59.6520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-06السويداء13070007166روعهراما جهاد ابو حمره186005101872

1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال58.8820190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-12السويداء13030024336هجينه العربيدصافي عبد هللا الحسين186105101873

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال64.8620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-07-18السويداء12040028576سميره القاروطبشرى توفيق الحمدان186205101874

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال70.0820190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-12-05السويداء13020016708اناسهيا ملحم بريك هنيدي186305101875

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال59.6720200معلم صفتربيةإجازة1996-05-02السويداء13060010828هناء الصحناويآيه أميل الصحناوي186405101876

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال58.6820220لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-28السويداء13010148583ايمان مرداسعتاب فيصل نكد186505101877

1737مدرسوزارة التربيةالال59.9520190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-01السويداء13100015723نوفليهنها نزيه بالن186605101878

1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.7920170معلم صفتربيةإجازة1993-05-23السويداء13010079551فدوى الحمددوسر شكيب جزان186705101879

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةنعمال59.8620200معلم صفتربيةإجازة1997-02-03السويداء13100013994عربيه بالنتهاني فواز كحول186805101880

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال68.3920140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-10السويداء13010088707فردوس المهتارمنار عادل المهتار186905101881

1660معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.3020190معلم صفتربيةإجازة1996-04-28السويداء13010140661نجديه ابو صعبكلودا عاصم ابو صعب187005101882

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.2720200معلم صفتربيةإجازة1997-11-01السويداء13010090775وفاءرابعه مشاري مظلومه187105101884

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال76.2620190معلم صفتربيةإجازة1997-05-31السويداء13020037527نهيله كيوانشيخه ناصر الصفدي187205101885

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال57.5620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01السويداء13010112670فاديا الصفدينسرين فوزات درويش187305101886

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال56.6620180معلم صفتربيةإجازة1993-06-28السويداء13110003115ميسفانه مروان الحمود187405101887

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.1820210معلم صفتربيةإجازة1997-03-28السويداء13090007056ناريمان غرز الدينوئام عصام حالوه187505101888

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.8820200معلم صفتربيةإجازة1998-12-19السويداء13010084386فلاير الحسينروان اسماعيل فرحات187605101889

1756مدرسوزارة التربية1757مدرسوزارة التربية1759مدرسوزارة التربيةالال69.9920190تربية رياضيةتربيةإجازة1990-07-08السويداء13010059563فوزيه ابو صعبوصال علي شقير187705101890

1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال69.1620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-25السويداء13050037433كوثرهديل وهبي مكارم187805101891

1687مدرسوزارة التربيةالال61.3920120فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-01-02السويداء13030000916نوال القنطارنور علي بحصاص187905101892

1670مدرسوزارة التربيةالال73.1520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-12-08السويداء13030018374نعيمه الخطيبمرح طالل الخطيب188005101893

1741مدرسوزارة التربيةالال60.7820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01السويداء13070022193هياماكثم عادل الخطيب188105101894

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربيةالال56.4220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-14السويداء13010153279لينا الحلبيليلى وسيم مرداس188205101895

1755مدرسوزارة التربيةالال58.0620190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-12-10السويداء13020017999هيفاء هنيديمروه هاني الشاطر188305101896

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.2020210معلم صفتربيةإجازة1998-02-02السويداء13010065554الهام لمعنور شريف الصفدي188405101897

1089مدرسوزارة السياحة1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال62.4720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13010075593نايله مكارملوريس امين صعب188505101898

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال75.3320190رياض أطفالتربيةإجازة1986-06-19السويداء13130011930فضهوفاء اسماعيل ابو علي مهنا188605101899

1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال57.0320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-06السويداء13010050772مهيبه غنامهيا حسان مقلد188705101900

1657معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال60.2120180رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-02السويداء13010127817ثنوه كشورايمان ناهي كشور188805101901

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال71.1020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-27السويداء13050009872وفاءامل كنج سلوم188905101902

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال62.6420130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-01السويداء13030019350تركيه سالمفاتن مزعل سالم189005101903

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال60.1220090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-05-18السويداء13110002212مفيدهعبير توفيق مراد189105101904

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.1820170معلم صفتربيةإجازة1996-06-15السويداء13100002388غادهسوزانا حسين صافي189205101905

1660معلم صفوزارة التربيةالال66.5820190معلم صفتربيةإجازة1996-05-23السويداء13090048618سلوىنور جمال البني189305101906

1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربيةالال58.1120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-05السويداء13100017718عطرههند محمود قبالن189405101907

1675مدرسوزارة التربيةالال69.1920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-28السويداء13010064338فوزيهدانا نسيب كيوان189505101908

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال74.8720200معلم صفتربيةإجازة1994-08-18القنيطرة14040001889هياموفاء سعيد العفلق189605101909

579معاون رئيس شعبةوزارة المالية599دارسوزارة المالية597دارسوزارة الماليةالال73.2920180محاسبةاقتصادإجازة1996-09-20السويداء13060007100نعمت فروجريهام منجب فيصل189705101910

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال67.9220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-26السويداء13090029786سهام طربيهعال منصور العبد هللا189805101911

وزارة الزراعة واإلصالح الال71.6920130إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-03-21السويداء13010062900سميره ابو هديرحنان نضال ابو سعيد189905101912

الزراعي

1219مرشد تربوي

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال63.3120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-01السويداء13030016278مشايخ ابو غانمازهار يحيى بحصاص190005101913

1676مدرسوزارة التربية1670مدرسوزارة التربيةالال58.2620096رياضياترياضيات<-العلومإجازة1982-11-26السويداء13060023017صالحه عطا هللاامجد صالح عطا هللا190105101914

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.0620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-06السويداء13010122221ساميه نصر الدينهبا وليد ابو اسماعيل190205101915

1738مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال65.2720130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-22السويداء13060023171زينه نصرمشيره زيد غانم190305101916

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال57.2920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-05السويداء13100011873عربيهسوزان نبيل السالمي190405101917

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال57.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-11السويداء13020025143غازيه حمدانرضيه رياض رشيد الشعراني190505101918

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.7720130إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-05-03السويداء13010048616عبير نصرريم مروان نصر190605101919

الزراعي

1219مرشد تربوي

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.3020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-12السويداء13010190210نوال علواندعاء اسد كيوان190705101920

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.9620170معلم صفتربيةإجازة1995-07-17السويداء13080013783امال ابو حسوننادين فؤاد ابو حسون190805101921

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.6120170معلم صفتربيةإجازة1995-08-14السويداء13080004209زهيره ابو حسونرامه غسان الطرودي190905101922

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.3720170معلم صفتربيةإجازة1995-04-14السويداء13010116555الهام خزعلحنين غالب خزعل191005101923

1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال57.8120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-25السويداء13100016210جميله كحولياسمين نضال الحسين191105101924

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال62.0120210معلم صفتربيةإجازة1998-07-14السويداء13010110161فاديا الصفديغنوه سامر رضوان191205101925

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال87.3420180معلم صفتربيةإجازة1985-08-28السويداء13090053045ارجوان الشومريريم رياض العيسمي191305101926

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال57.8820160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-18السويداء13020012139سهامسالم سليمان صالح الدين191405101927

1088مدرسوزارة السياحة1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال62.1620120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-05السويداء13050016929نجوه حمشوسالف مالك بو حسون191505101928

1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةالال63.2020110رياض أطفالتربيةإجازة1981-06-30السويداء13010181653هناءرنا حمد ابو عساف191605101929

1706مدرسوزارة التربيةالال56.5320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-07السويداء03350014306نجاح الشاهينغيداء رامز الهنو191705101930

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.0220210معلم صفتربيةإجازة1998-08-18السويداء03110033883اسيمه ابو هديرايمار عدنان عماد191805101931

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةنعمال60.5620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-03السويداء13010069846اقبال الريشانيرهام يوسف ابو الحسن191905101932

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال71.7120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-28السويداء13030019342عليا سالمعبير عدنان سالم192005101933

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال65.5020210معلم صفتربيةإجازة1995-08-09السويداء13010094295اخالص العفيفيارا رياض مطر192105101934

وزارة التجارة الداخلية الال69.5120200مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-01-08السويداء13010018578نبيهه نعيمرهف مهنا نعيم192205101935

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 147معاون رئيس الشعبة

المستهلك

1766مدرسوزارة التربية1008مدقق نفقات

1741مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال63.9220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-15السويداء13050054284انعام ابو شديدريما نضال زين الدين192305101936

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.2220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-02السويداء13010089467زين الكمال زيدانسمر صابر زيدان192405101937

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال70.3020170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-03-13السويداء13030029963نهيله ابو زيدانريهام انيس ابو رايد192505101938

1089مدرسوزارة السياحة1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال58.1720190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01السويداء13020024623آمالمنار صابر فخر الدين الشعراني192605101939

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.2620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-24السويداء13120002445سهيله قماشميساء حكمات قماش192705101940

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال73.7520200معلم صفتربيةإجازة1998-06-28السويداء13090013847مها الشوفيراما جمال العطواني192805101941

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال58.1920190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-14السويداء13080015868غروب مرشدروان خلدون مرشد192905101942

1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال77.8520170معلم صفتربيةإجازة1994-02-28السويداء13050031510رضيه المهتارميرنا يوسف زين الدين193005101943

وزارة االقتصاد والتجارة الال71.3520170مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-07-20دمشق03110032889ثريا ابو زكيهيلين عاطف شرف الدين193105101944

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية122معاون رئيس شعبة

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال71.8420200معلم صفتربيةإجازة1998-08-08السويداء13120011851سهام خضرلوجين نعيم غرز الدين193205101945

1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال73.1720110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-02السويداء13010061102نجاه جربوعريهام وليد صعب193305101946

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال67.7920190معلم صفتربيةإجازة1996-05-16السويداء13010166417سناء الجوهريغيداء طارق خليفه193405101947
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1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال59.6120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-12السويداء13060001147شكيبه طحطحروان عادل أبو يحيى193505101948

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال63.4020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-10السويداء13010134922اسعاف الديكلما ثائر الديك193605101949

1089مدرسوزارة السياحة1721مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال57.6820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-08السويداء13010148012هيام السمارهوديان موسى البشاره193705101950

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال70.4920170معلم صفتربيةإجازة1995-07-16السويداء13130012054ريما الباسطراما ناهي الباسط193805101951

1707مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال59.1120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-15السويداء13030004632مهى صعبسوزان بسام صعب193905101952

1716مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال57.8420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02السويداء13010012998ابتسام أبو حالضحى أحمد أبو حال194005101953

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال60.8020100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-11السويداء13010013442سميره ابو هديرعبير نضال ابو سعيد194105101954

1656معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال79.1320210رياض أطفالتربيةماجستير1977-03-20السويداء13010155892ياقوت درويشاقبال سليمان الشومري194205101955

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال61.6720130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-01السويداء13060008645هيله صالحهند ماجد الصحناوي194305101956

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال70.9420160معلم صفتربيةإجازة1995-01-20السويداء13070019572جمال قانصوهاريج مهنا ذياب194405101957

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-12-03السويداء13130011519روزه العاقلتيما سامر ابو طافش194505101958

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال79.1920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-26السويداء13130012055ريما الباسطهبه ناهي الباسط194605101959

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال64.8620170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-30السويداء13130010402كميليه مهناديما شريف الباسط194705101960

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.5820160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01السويداء13010137195زينه النونومنال راضي غالب194805101961

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال78.5420170معلم صفتربيةإجازة1995-04-30السويداء13010147016فتنه سابقزينب وائل ابو راس194905101962

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1718مدرسوزارة التربيةالال56.9120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-06السويداء13050017013فوزيه عربيوئام تركي عربي195005101963

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.2520190معلم صفتربيةإجازة1996-04-22السويداء13010010491ريمه ثابترشا باسل ثابت195105101964

1674مدرسوزارة التربية1675مدرسوزارة التربية1670مدرسوزارة التربيةالال68.8020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-19السويداء13080005867ايمان الظاهرهديل زهير ابو امين195205101965

1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال64.9920140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-02السويداء13030006966سناءتهاني شاهين ابو زيدان195305101966

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال57.7520000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-06-30السويداء13080000420مدينا ابوحسونزريفه هالل ابوحسون195405101968

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال60.0820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-01السويداء13010001996وداد سليممروه كمال اسليم195505101970

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال76.7520130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-01-05السويداء13030005256مدينه الكفيريعهود اجود الكفيري195605101971

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.7720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-16السويداء13010094434اقبال العطوانياناغيم محمود جريره195705101973

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال60.9620160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-06السويداء13010130385ترفه البريحيإخالص فوزات البريحي195805101974

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.7820160معلم صفتربيةإجازة1992-03-23السويداء13050021953كوكبمروه عدنان عامر195905101975

1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.8420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-22السويداء13050005943سمر عبد الحقرهام وليد علبه196005101976

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7020210معلم صفتربيةإجازة1999-08-19السويداء13010145276بردقان برجاسنسرين ماجد بو غاوي196105101977

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال61.0320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-01السويداء13010136017عذيه ابو راسجمانا مهنا ابو راس196205101978

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال63.9420140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-02-27السويداء13010096668هيام جعفرمرام ناظم الحمود196305101979

1746مدرسوزارة التربيةالال59.9920110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-22السويداء13090002866سلوى العيدردينه غازي ضو196405101980

وزارة االقتصاد والتجارة الال75.5220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-06-03السويداء13020011395سماهر رباحراما طارق دارب نصر196505101981

الخارجية

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة1028منسق أعمال

والنفقات

448

1721مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال61.4120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13130005203رانيه زين الدينثراء وليد حاطوم196605101982

1714مدرسوزارة التربيةالال57.3520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-03-16السويداء13090032082بندريهتركيه مرسل البكفاني196705101983

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال57.4520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-12السويداء13020008992ايمان نصرجهينه عدنان نصر196805101984

الزراعي

1214مدرس

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال61.4020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-10السويداء13020013747سعاد مكارموصال حمزه الجبر ابو فخر196905101985

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.9720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-04-29السويداء13010043571هيامرشا جمال ابو شهده197005101986

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة االقتصاد والتجارة الال54.6320080حقوقحقوقإجازة1976-08-24السويداء13010022965فوزيه غرز الدينمازن شبلي غرز الدين197105101987

الخارجية

وزارة الزراعة واإلصالح 445محلل إداريوزارة الموارد المائية1031دارس قانوني

الزراعي

439معاون رئيس شعبة

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال65.4720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-02السويداء13070015352زهري السمانغسان حميد السمان197205101988

1661معلم صفوزارة التربيةالال64.1620210معلم صفتربيةإجازة1998-07-20السويداء13030024917خالده مهنافداء شفيق مهنا197305101989

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال64.5220210معلم صفتربيةإجازة1998-11-15السويداء13020030437ماجده شياغنوه اكرم صالح الدين197405101990

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال73.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-08-04السويداء13090020582اخالص فرحاترهف نبيه فرحات197505101991

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال74.4020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-04السويداء13120000292بسمه الصفديسالف عدنان الصفدي197605101992

1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.3320180معلم صفتربيةإجازة1996-06-26السويداء13120000290بسمه الصفديمروه عدنان الصفدي197705101993

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال61.9620109جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-03السويداء13010158417نسيم العنداريكميل محسن ريدان197805101994

1031دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية446معاون رئيس شعبة اإلشتراكاتوزارة الموارد المائية131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.5520200حقوقحقوقإجازة1998-05-28السويداء13120004741عبير فرجهيا وليم فرج197905101995

وزارة الزراعة واإلصالح 1707مدرسوزارة التربيةالال61.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13100028985هديهسوارين موفيد اللهياني198005101996

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال57.7420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-01-01السويداء13020000056الهاميارا مروان هنيدي198105101997

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.5620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-07السويداء13070000363فيروز النجمسلفانا عادل الحسين198205101998

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال87.9520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-05السويداء13090051872هدى ابو زيدانثراء غسان ابو زيد198305101999

1664معلم صفوزارة التربيةالال66.8420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-23السويداء13010105302بشرى نكدساره عماد نصرالدين198405102000

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال60.2620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-10السويداء13010176092امينه الحرفوشخلود فارس القنطار198505102001

الزراعي

1214مدرس

1715مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال61.2720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-03السويداء13010009136نوره الفريحاتعطاء شحاذه الفريحات198605102002

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.7620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02السويداء13010080292سمر المنورليال عماد صعب198705102003

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.1120170معلم صفتربيةإجازة1994-08-01السويداء13010121943نزهه عدوانسوار بيان جمول198805102004

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال54.6420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-12السويداء13080004440جمانه العقبانيشذا تحسين صعب198905102005

1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال62.3720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-27السويداء13010129433نائله عزامعال هايل العمار199005102006

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.0520180معلم صفتربيةإجازة1995-03-30السويداء13020033128منال ابو فخرماري سعد خير199105102007

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال73.0520200معلم صفتربيةإجازة1998-04-13السويداء13110007715سمر الصفديمالك اسعد شقير199205102008

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال64.1320210معلم صفتربيةإجازة1998-09-27السويداء13120012898بسمه غرز الدينفلك جودي غرز الدين199305102009

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.7920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-20السويداء13030016272مشايخ ابو غانمروان يحيى بحصاص199405102010

1722مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1718مدرسوزارة التربيةالال58.0720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-20السويداء13050050603جمانهبثينه نزيه الشحف199505102011

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال77.9720200معلم صفتربيةإجازة1998-08-11السويداء13020038031فاديا نصرمرح سمير حسون نصر199605102012

1662معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.3620210معلم صفتربيةإجازة1994-02-18السويداء13010069586نجديه حامدراميا نايف دليقان199705102013

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.5920180معلم صفتربيةإجازة1994-01-15السويداء13010058095أقبال نصروالء فوزات شنان199805102014

1741مدرسوزارة التربيةالال62.5820150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-12السويداء13060002681غازيه زينوريهام حسين السالم199905102015

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال59.7020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-01السويداء13100007346منى نصرهنادي مثقال نصر200005102016

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال57.5420180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-08السويداء13010078597امال العربيدعتاب محمد قيسيه200105102017

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.5520110إرشاد نفسيتربيةإجازة1987-01-04السويداء13010060992نبيهه حربلبنه غالب حرب200205102018

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربيةالال62.7520170معلم صفتربيةإجازة1995-11-11السويداء13010042409رحاب مالكسحر عصام مالك200305102019

وزارة التجارة الداخلية الال61.5720072محاسبةاقتصادإجازة1980-11-29السويداء13010175287دنيا شرف الدينيوسف سليم شرف الدين200405102020

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة 

والتدقيق

582دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية149

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال60.4520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-31السويداء13090004386منىوعد معتز الصفدي200505102021

1089مدرسوزارة السياحة1719مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال56.3220140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-20السويداء13010029356ناديه زين الديننغم علم الدين سجاع200605102022

1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال55.5720190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-15السويداء13080002183امال عزاموديان طارق الشامي200705102023

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.2520210معلم صفتربيةإجازة1997-12-22السويداء13130009111محاسن ابو سريهمرام اسماعيل الحمود200805102024

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال65.8820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13030018859هيام طحطحنور طراد سالم200905102025

603معاون رئيس قسموزارة المالية598دارسوزارة المالية514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.9320100حقوقحقوقإجازة1989-01-14السويداء13050003330ليله حمزهمحار نسيب البعيني201005102026

1064فني مخبريوزارة الصحةالال74.5620190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-05-10ريف دمشق03350019406راغده الشعشوعرزان رفيق طرابيه201105102028

1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال57.9120120فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-20السويداء13030003544شلغينيه الشاعرنور محمد شرف الدين سالم201205102029

1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.6020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-01السويداء13010016989فريده قيسيهحسام راضي قيسيه201305102030

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.0520200معلم صفتربيةإجازة1997-08-26السويداء13010026859ناديا جريرهغفران احسان جريره201405102031

1721مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال63.3220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-20السويداء13070016625ربيعه ابو كرمهيا تيسير ابو كرم201505102032

1664معلم صفوزارة التربيةالال66.3020180معلم صفتربيةإجازة1996-06-04السويداء13010022789منىيارا زياد الحضوه201605102033

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال55.0620100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-09السويداء13090023326هيله الشوفيصفاء جميل الشوفي201705102034

الزراعي

1214مدرس

582دارسوزارة المالية1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة600معاون رئيس شعبةوزارة الماليةنعمال70.9020170محاسبةاقتصادإجازة1991-11-26السويداء13030017080نهله الجوهريهنادي طالل الجباعي201805102035

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال66.9620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-07السويداء13010083401ميسوننغم هاني فرحات201905102036

1717مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال59.5220160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-18السويداء13110018114نهاد الهاديوالء شاهر الهادي202005102037

وزارة االقتصاد والتجارة 584دارسوزارة الماليةالال62.4920210حقوقحقوقإجازة1998-02-14السويداء13010119898رسيلهسوسن عارف ابو عساف202105102038

الخارجية

585دارسوزارة المالية1034محلل بيئة عمل

1675مدرسوزارة التربيةالال68.7320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-05-16السويداء13010030250سوليه الجبردالين حسان ابو الفضل202205102039

582دارسوزارة المالية593دارسوزارة المالية594دراسوزارة الماليةالال63.7920124محاسبةاقتصادإجازة1985-01-01السويداء13090002624غازيهوسام هايل جبور202305102040

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال64.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-12-26السويداء13030008408فوزه الشاعروالء يونس الشاعر202405102041

الزراعي

1214مدرس

1707مدرسوزارة التربيةالال56.0820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01السويداء13080012405ابتسام حيدرعفاف توفيق حيدر202505102042

1742مدرسوزارة التربيةالال64.8220170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-30السويداء13010130873نوال كيوانإلين ممدوح لمع202605102043

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال60.3320150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-17السويداء13010126991اقبالسوزان صابر العربيد202705102044

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال67.1520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-21السويداء13090016052جميله شرفغدير غسان شرف202805102045

1737مدرسوزارة التربيةالال58.0920180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-29السويداء13050040102امال عريجعبير مفيد مكارم202905102046

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال61.8820070جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-12السويداء13130010590كاملهرنا منيب عويضه203005102047

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال70.3220130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-06السويداء13020013113زريفه نصروعد هندي نصر203105102048

1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال57.1420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-11-24السويداء13010160620غزالههال علي ابو عساف203205102049

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال61.1120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-25السويداء13010081137مهيبههديل سلمان الجرماني203305102050

1720مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1718مدرسوزارة التربيةالال55.4720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-12-01السويداء13050026110انصاف ابو فاعورميسون كايد بو فاعور203405102051

1662معلم صفوزارة التربيةالال79.9920160معلم صفتربيةإجازة1994-04-07السويداء13120005535نجاةحنين اكرم نادر اكرم نادر203505102052

1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال61.8320120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-15السويداء13130007350نهاد ابومحمودراويه محسن مراد203605102053

601معاون رئيس شعبةوزارة المالية586دارسوزارة المالية444معاون رئيس شعبة الدراساتوزارة الموارد المائيةالال58.2720120حقوقحقوقإجازة1987-12-06السويداء07170001062فاطمه حمدونرنا عبد الكريم حمدون203705102054

1748مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال57.6620110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-10السويداء13090036036ابتسامفاتن سميح الشوفي203805102055
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1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربيةالال64.8920100رياض أطفالتربيةإجازة1988-04-21السويداء13010034244هنده الشعارنيفين شاهين الشعار203905102056

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال71.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-22السويداء13120012839باسمه خضرياسمين احسان غرز الدين204005102057

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال62.3520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01السويداء13010100172يسرى البراضعيسها غسان زين الدين204105102058

1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال60.1220090رياض أطفالتربيةإجازة1983-03-25السويداء13090023392رتيبه العيسميرانيا منصور شقير204205102059

1737مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال60.5920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-08السويداء13030027413ذهيبهايمان طالل سالم204305102060

وزارة الزراعة واإلصالح 1717مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحةالال56.7420140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-25الالذقية06220037139نوالتغريد احمد احمد204405102061

الزراعي

1215مدرس

1662معلم صفوزارة التربيةالال68.4920180معلم صفتربيةإجازة1995-10-04السويداء13130011782مفيدهنغم عبدي مراد204505102062

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.0220190معلم صفتربيةإجازة1984-01-02السويداء13010134078رسميه العصفورداليه جميل مالك204605102063

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال62.0220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05السويداء13100017498ايمان االسعدحنان منير االسعد204705102064

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال62.5320190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01السويداء13010084713ماجدهمرام سعيد زريفه204805102065

1717مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحةالال59.3820220لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-29الالذقية06220002945حيات حسنإيثار نظير السنكري204905102066

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.7220210معلم صفتربيةإجازة1997-02-04السويداء13050048336نويهنوال حامد المنديل205005102067

1659معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.1920170معلم صفتربيةإجازة1996-10-26السويداء13130004225باسمه منشاميرنا ايمن الحلبي205105102068

1706مدرسوزارة التربيةالال62.6420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-29السويداء13060026610نهى نوفللما نسيب نوفل205205102069

1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.8820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-23السويداء13010106744منيره نصر الدينرنا صالح سعيد205305102070

1657معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال61.1220190رياض أطفالتربيةإجازة1993-02-01حمص04150024694حكمات موسىميساء احمد صالح205405102071

1755مدرسوزارة التربيةالال58.8820200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-03-29السويداء13060004541سناءبتول وسيم المتني205505102072

1740مدرسوزارة التربيةالال64.4920120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-30السويداء13010127408نجاةسالف موفق السمان205605102073

1662معلم صفوزارة التربيةالال76.1620160معلم صفتربيةإجازة1994-05-10السويداء13110003827نبيله الحلبيحنين فؤاد النجم205705102074

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال58.3320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-19السويداء13010156612باسمه عزامايناس احسان عزام205805102075

1664معلم صفوزارة التربيةالال71.2720200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01السويداء13130002138ثناء قرقوطوئام بيان قرقوط205905102076

584دارسوزارة المالية598دارسوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة الماليةالال59.8920120حقوقحقوقإجازة1987-09-03السويداء13050003203نجاتحيان حامد سلوم206005102077

وزارة الشؤون االجتماعية 601معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.2320150حقوقحقوقإجازة1988-03-02السويداء13010042808لينه بو دقةوالء رضوان بو سعد206105102078

والعمل

131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة101معاون رئيس شعبة

1744مدرسوزارة التربيةالال58.2620220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-25السويداء13110010456ابتسام شقيركنان غسان شقير206205102079

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال70.8620160معلم صفتربيةإجازة1994-09-10السويداء13090032946مازنه ابو سعيدنغم فيصل عبيد206305102080

1744مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال61.2520190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-25السويداء13010085689سلوىمروى فوزي فهد206405102081

1659معلم صفوزارة التربيةالال63.6420170معلم صفتربيةإجازة1995-08-05السويداء13070014926صالحه السمانامل جهاد السمان206505102082

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.5220200معلم صفتربيةإجازة1994-07-24السويداء13010092494هنيه مظلومهلينا حسن ذيب206605102083

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.0720210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-25السويداء13010083455ليندا بو رسالنهيا تيسير زين الدين206705102084

الزراعي

1219مرشد تربوي

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.1120210معلم صفتربيةإجازة1997-08-26السويداء13100014972بوثينه صبحنغم سمير ابو شاهين206805102085

وزارة التجارة الداخلية وحماية 599دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.4120200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-06السويداء13010088355اتحادهبه مزيد شكر زين الدين206905102086

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.0320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-07السويداء13050021019جنان الغصينيلما محمود عامر207005102087

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-13السويداء13010087934الهام حسونامل غالب الحمد207105102088

1708مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال72.2120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-08السويداء13010109728على عقللجين حسان رضوان207205102089

1664معلم صفوزارة التربيةالال61.3820190معلم صفتربيةإجازة1994-05-24السويداء13010089929بثينه نصاراريج علي ذيب207305102090

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال58.6320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-30السويداء13110012990هنيههيام ريدان ابو طافش207405102091

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1751مدرسوزارة التربية1755مدرسوزارة التربية1753مدرسوزارة التربيةالال58.3920180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-05-02السويداء13050057320زين الكمال ابو عرارسوزان سمير ابو شديد207505102092

1713مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال59.4120080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-08السويداء13050034552بتال عامرنهى شحاذه العطار207605102093

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال68.3520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01السويداء13080002484هالفرح ياسر عزام207705102094

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.2620160معلم صفتربيةإجازة1994-08-30السويداء13030010973هيفاءوالء عبد الغفار مقلد207805102095

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.7720160معلم صفتربيةإجازة1994-10-22السويداء13050038391اميمه الجباعينور سمير غرز الدين207905102096

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال62.1520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-31السويداء13030025266عفاف مهناوجدي ماجد الزرعوني208005102097

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال62.5220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-21السويداء13010141853امينههزار فوزات غانم208105102098

1736مدرسوزارة التربيةالال62.6420160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-29السويداء13050001038شهيرهمرام فؤاد الخطيب208205102099

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.5420170معلم صفتربيةإجازة1994-06-04السويداء13010114047لينا عبيدهمسه زياد الجوهري208305102100

1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال57.3520110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-09-24السويداء13060018217عطرشان ناصيفمنال فرحان ناصيف208405102101

1709مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال72.5220220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01السويداء13130009154منا الحرفوشنعمه سلمان ابو رافع208505102102

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال56.6020090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-12-20السويداء13050034005اعتدالكوثر امين قريشي208605102103

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال59.1920120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-22السويداء13010008369جميله خيرإيمان سالمه قيصر208705102104

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال61.5120070جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-15السويداء13050004021غازيه عوادسبا بيان القباني208805102105

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال57.6920170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-20السويداء13010155672سميرهرشا راضي اسعيد208905102106

1664معلم صفوزارة التربيةالال69.9720160معلم صفتربيةإجازة1993-03-27السويداء13010108307سمر نكدرغد كمال نكد209005102107

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.5120210معلم صفتربيةإجازة1996-10-23السويداء03350019328نوال غبرهمرام بسام الحرفوش209105102108

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال59.8420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-19السويداء13120015074اشتياقرابيا ذيب فرج209205102109

1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال62.8120090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-09السويداء13120005242اشتياق ابورشيدديانا ذيب فرج209305102110

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.3820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-07السويداء13010069085اميره منذرنور سعدو منذر209405102111

1663معلم صفوزارة التربيةالال84.8420210معلم صفتربيةإجازة1999-10-20السويداء13020011838ناديه الحكيممايا زياد الجبر نصر209505102112

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال87.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-11-10السويداء13090040674نجاحفرح مسعود جبور209605102113

1663معلم صفوزارة التربيةالال62.9920180معلم صفتربيةإجازة1993-02-01السويداء13020009587اقبال نصرلمى راضي نصر209705102114

1715مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال57.2420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-24السويداء13090020276نهيه غرز الدينهند منصور غرز الدين209805102115

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال66.0120160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-04السويداء13050012191غزيه مكارمضحى زياد الحميدي209905102116

1657معلم صفوزارة التربيةالال62.5920200رياض أطفالتربيةإجازة1993-01-25السويداء13020008297سلوىهديل صالح عبد الحي210005102117

1663معلم صفوزارة التربيةالال65.0320210معلم صفتربيةإجازة1999-08-03السويداء13020010093جمانه نصرهديل فواز نصر210105102118

1663معلم صفوزارة التربيةالال70.9520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01السويداء13020011832ناديهحنين زياد الجبر نصر210205102119

1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال80.1720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-19السويداء13070000137رسميه الحسينإيمان أديب الحسين210305102120

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال58.8020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-16السويداء13010185291وسيلهمرام منصور نمور210405102121

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال66.7320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-16السويداء13030028149وجيها الكفيريغدير لؤي الكفيري210505102122

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.4420210معلم صفتربيةإجازة1997-03-09السويداء13100020566تفيده كحلديما وافد زين الدين210605102123

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال68.9620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-08-26السويداء13080001405نجاحلوما طراد عزام210705102124

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال55.9420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-09السويداء13080001657زيده ابو امينصفاء قاسم مسعود210805102125

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال57.6820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-05السويداء13050044445هديهمها صقر مكارم210905102126

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال61.8420110رياض أطفالتربيةإجازة1986-10-06السويداء13010096965نجوى الصفديلميس احسان الصفدي211005102127

44معاون رئيس شعبةوزارة التربية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية1764مدرسوزارة التربيةالال70.3220180محاسبةاقتصادإجازة1990-08-12السويداء13010160840وفاء النجادمروه فوزي النجاد211105102128

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.7720210إرشاد نفسيتربيةإجازة1966-11-15السويداء13120006067منوهانتصار حسين غشام211205102129

الزراعي

1219مرشد تربوي

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال60.4120190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-02السويداء13090008545خالدهراما عماد االعور211305102130

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال68.5920180معلم صفتربيةإجازة1994-02-05السويداء13020014734صالحهثروت عاطف هنيدي211405102131

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-06-27السويداء13100007942نهادصبا كميل بالن211505102132

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.3620200إرشاد نفسيتربيةإجازة1986-01-02السويداء13020012724هديهربا كرم نصر211605102133

الزراعي

1219مرشد تربوي

1744مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال59.0820160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13120001069نادياغنا نهاد الصفدي211705102134

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال59.4620180معلم صفتربيةإجازة1991-05-18السويداء13010236741زمردرشا فايز مصلح211805102135

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال63.6720090رياض أطفالتربيةإجازة1978-06-08السويداء13020035117سمره الشاعركندا نصار نصر211905102136

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال70.0320170معلم صفتربيةإجازة1995-05-10السويداء13010125335عفاف كيوانمها هايل حسان212005102137

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال64.4120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-28السويداء13010079090أقبالصابرين حسن شلهوب212105102138

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال59.1820080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-04السويداء13020013324انعام نصردالين رزق نصر212205102139

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.2320170معلم صفتربيةإجازة1995-03-11السويداء13020013332انعام نصرشروق رزق نصر212305102140

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.1520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-05السويداء13010085261وفاء ابوحسناماني جمال البني212405102141

1659معلم صفوزارة التربيةالال62.6920190معلم صفتربيةإجازة1995-08-06السويداء13060000611زبيده جابرأمل كميل بو حسون212505102142

1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربيةالال69.5220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-03السويداء13050008252هيام ابو عسافنجود غازي بو عساف212605102143

1706مدرسوزارة التربيةالال61.3320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-05-04السويداء13060003104وزريه القلعانيطارق صياح طحطح212705102144

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال59.5720190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-25السويداء13090017265امريهنغم سيف الدين الكريدي212805102145

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.8520210معلم صفتربيةإجازة1998-08-20السويداء13010225899ردينه الحلحرنيم مفيد الحلح212905102146

1720مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال62.9420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-04السويداء13120010136ميسون فليحانهديل تيسير فليحان213005102147

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال61.1420180معلم صفتربيةإجازة1994-08-26السويداء13010101260مرسال سابقدانا نجيب حديفه213105102148

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال73.1020150معلم صفتربيةدبلوم1985-01-02السويداء13010067378اسكندريههند وليد سراي الدين213205102149

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.7020170معلم صفتربيةإجازة1996-01-28السويداء13010087463ميسون ابو سعدهاله عادل خلف زين الدين213305102150

1662معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.0020190معلم صفتربيةإجازة1987-08-01السويداء13010128804ليندامهيره سالم كشور213405102151

وزارة التجارة الداخلية وحماية 600معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.2720150محاسبةاقتصادإجازة1989-07-20السويداء13010043895هدىشذا اديب القاسم213505102152

المستهلك

122معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية147معاون رئيس الشعبة

1663معلم صفوزارة التربيةالال60.1220190معلم صفتربيةإجازة1996-01-10السويداء13020005791نسرينيارا حسني طرابيه213605102153

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةنعمال63.3720120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-15السويداء13010024158سميرهربيع فهد الميمساني213705102154

1655معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال65.2920170رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-05السويداء13070012854ذهبيهلمى صابر حاطوم213805102155

1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةالال63.3920200رياض أطفالتربيةإجازة1990-01-01السويداء13090033071هند معاليعفراء موفق معالي213905102156

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.1920200معلم صفتربيةإجازة1997-02-18السويداء13010045906سعاد الحسنرغد سليمان دواره214005102157

1736مدرسوزارة التربيةالال61.5320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01السويداء13050044031نهيلهسلمى هندي الشحف214105102158

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال58.7720160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-20السويداء13010130835ليندا غانمرؤى فهد غانم214205102159

1718مدرسوزارة التربيةالال57.7720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-19السويداء13070001605وداد العكمروه نبيل فرهود214305102160

1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال60.0220090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-01السويداء13130000577وفاء عقيلنغم انور فرج214405102161

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال73.7220170جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1991-07-01السويداء13030019753نجاحرهف عواد سالم214505102162

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال68.3720170معلم صفتربيةإجازة1993-12-16السويداء13080018593نهديه العليسونيا ثائر زاعور214605102163

1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.0520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-25السويداء13070002413هناراويه علي الذياب214705102164

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال85.1220180معلم صفتربيةإجازة1996-11-02السويداء13010164854رحاب الخطيب ابوفخرعبير منير ابوفخر214805102165
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1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال64.2520080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01السويداء13100007556نوال بالنناديا نايل بالن214905102166

وزارة الزراعة واإلصالح 1709مدرسوزارة التربيةالال56.0520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-20السويداء13110011415بثينهرجوه سمير الشمعه215005102167

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال59.4520170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-20السويداء13050040237غازيه مكارمفاديه سليم مكارم215105102168

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال56.2520080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-10السويداء13100021162نايفهراميه وديع زين الدين215205102169

1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربيةالال59.3120110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-10السويداء13030020176مها سالمشفاء عطاهللا سالم215305102170

1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.8720090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01إدلب07030005928فيحاء العليهبه رشيد العلي215405102171

1674مدرسوزارة التربيةالال72.7520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-07-01السويداء13020012875هيا نصررهف مجيد نصر215505102172

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال68.1320090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-28السويداء13010013496زهيهفاتن عارف فرحات215605102173

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربيةالال68.4720180معلم صفتربيةإجازة1996-03-13السويداء13020012757رائده المحفوظ نصرنغم رضا نصر215705102174

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.5220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-30السويداء13130009666منىرؤى منير المعاز215805102175

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال77.3620210معلم صفتربيةإجازة1999-03-08السويداء13070004564ابتسام ابو حمرهسلمى أجود الحلبي215905102176

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال61.9520140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-01السويداء13010077891ابتسام حاطومراويه محمود أبو العز216005102177

الزراعي

1215مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال63.8520210معلم صفتربيةإجازة1996-01-14السويداء13090027106املنور نعيم ابو سعيد216105102178

1664معلم صفوزارة التربيةالال62.4220170معلم صفتربيةإجازة1994-08-01السويداء13010133083هيفاء العربيدلبانه ناصر الحلبي216205102179

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.6220210معلم صفتربيةإجازة1993-05-31السويداء13010189702ضميهنارمين محمد السلمان216305102180

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال60.0120080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1986-02-16السويداء13010008868جانيت العواموعد نضال زين الدين216405102181

1661معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.4120180معلم صفتربيةإجازة1997-01-12السويداء13010135496ميادهمرام نزار رباح216505102182

وزارة االقتصاد والتجارة الال73.2620110إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-04-20السويداء13030001234امريه الخطيبسهر مزيد الخطيب216605102183

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1028منسق أعمال

الخارجية

1086مدرسوزارة السياحة1029منسق أعمال

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.4120210معلم صفتربيةإجازة1997-09-24السويداء13080021420منا صالحليال تركي المحيثاوي216705102184

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال65.3120160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25السويداء13090035625سمر الحلبيلميس ناصر عزيز216805102185

1739مدرسوزارة التربيةالال63.8820160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-23السويداء13120000521أحالم الصفدينسرين جمال الصفدي216905102186

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال59.8620030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-09-20السويداء13120002136سلوى غزالهدجى سالم غزاله217005102187

1745مدرسوزارة التربيةالال72.2920160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-05السويداء13060023241سائده الصحناويعتاب ريكان الصحناوي217105102188

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال64.7020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-10السويداء13100024433مفيده ابو عاصيوالء توفيق الشاعر217205102189

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.2220210معلم صفتربيةإجازة1996-11-26السويداء13120013073نجوى الصباغ الحجليياسمين عاطف ابو عامر217305102190

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال62.5620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-18السويداء13070015345منتهى السمانوالء اسماعيل السمان217405102191

1064فني مخبريوزارة الصحةالال74.2920200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1998-04-02السويداء13120004802هيفاء فرجأمل احسان كحل217505102192

1739مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال57.5820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-18السويداء13070015360منتهى السمانمرح اسماعيل السمان217605102193

1718مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال59.1120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-14السويداء13080013761الهام ابو حسونمروه سليم ابو حسون217705102194

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال60.3620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02السويداء13010132298حنان العربيدسلوى جمال العربيد217805102195

الزراعي

1214مدرس

1064فني مخبريوزارة الصحةالال67.0020210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-09-10السويداء13060026696مياده بو حسونياسمين سلمان نوفل217905102196

1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال55.9320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-11السويداء13060025417سناء سرحانعال سليمان صالحه218005102197

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.3420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-02السويداء13050037348رائده مكارمإيفلين فارس مكارم218105102198

1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال63.1820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-19السويداء13010107943منيره سيفعبير سلمان رضوان218205102199

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.0520090إرشاد نفسيتربيةإجازة1980-05-27السويداء13130007461نسيبه الناصرنسرين سليمان الجابر218305102200

الزراعي

1219مرشد تربوي

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال64.5320150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-20السويداء13010124784هنديه حجليميرفت مزيد الحجلي218405102201

1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال68.7520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-02السويداء13010061216سناء زين الديندعاء احسان الخطيب218505102202

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.5520190إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-02-10السويداء13100020172يسرىلميس أيمن زين الدين218605102203

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح 1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال60.4820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-02السويداء13060013761مها الصحناويتماره حسني الصحناوي218705102204

الزراعي

1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال57.3920080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-10السويداء13080016362انتصار مرشدعمران سعدو الحكيم218805102205

الزراعي

1214مدرس

1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال67.1220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1983-01-01السويداء13110003301اميره الميمسانيفوزيه زيدان شلهوب218905102206

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال54.9720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-03دمشق03350014102اليسارديما حسام الحلبي219005102207

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.4220160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-23السويداء13050013304غصن ابو جهجاهسالم كمال ريدان زين الدين219105102208

1664معلم صفوزارة التربيةالال68.0420180معلم صفتربيةإجازة1995-10-29السويداء13100015915عائده غناماريج عقاب عزمي219205102209

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.4320180معلم صفتربيةإجازة1996-12-04السويداء13010187541محاسن كيوانتهامة نواف كيوان219305102210

1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال85.8720140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-24السويداء13120005414أمال الشوفيريهام أسماعيل بشر219405102211

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال57.0920080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-19السويداء13010127464ورد الحلبيميسون يوسف مذكور219505102212

1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال63.8320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-29السويداء13010183989امل ابو عاصيآزار زيدان كيوان219605102213

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال56.2820100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-01السويداء13060014881عفاف الصحناويناهد وهبي الصحناوي219705102214

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال57.6020080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-05السويداء13050030090شكريه عامرناصر فرحان عامر219805102215

1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال56.6920090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-10-05السويداء13030007976نعامي الشاعرعهود فايز الشاعر219905102216

1744مدرسوزارة التربيةالال70.1120100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-15السويداء13130002784صباح السيدسمر ناصر غبره220005102217

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال61.6720120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-06السويداء13010099095أمريه حسانميسون عماد أبو عمر220105102218

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.5420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-07السويداء13010119688شقراويه ابو شقرهوفاء سعدو ابو جهجاه220205102219

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.6020170معلم صفتربيةإجازة1995-07-14السويداء13020017588أميه الحسينلطيفة عادل منذر220305102220

1657معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال65.3620210رياض أطفالتربيةإجازة1980-04-03السويداء13130012841سميحه عقيلجيهان اسماعيل الحرفوش220405102221

1654معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال74.8220190رياض أطفالتربيةإجازة1980-11-04السويداء13090017373نزيهه مرادصبا حسن مراد220505102222

1657معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال67.0220100رياض أطفالتربيةإجازة1984-04-10السويداء13050035166ليلى نوفلليال حسن عامر220605102223

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائيةالال80.8420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-15السويداء13010022883غادة الحمدراما وليد الحجار220705102224

والنفقات

450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائية448

1759مدرسوزارة التربية1758مدرسوزارة التربية1756مدرسوزارة التربيةالال72.7820120تربية رياضيةتربيةإجازة1990-03-18السويداء13010141989كميليا كنعانمروه رشراش ابو زيدان220805102225

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.5820190رياض أطفالتربيةإجازة1985-03-01السويداء13010102768نجاح الحلبيغصون هيال الحلبي220905102226

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةنعمال63.5520210معلم صفتربيةإجازة1998-04-17السويداء13010044056وداد قطينيهديل راضي الحمد221005102227

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.9320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-23السويداء13120007147منى جمولهدى كمال جمول221105102228

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال75.3020160معلم صفتربيةإجازة1993-05-23السويداء13050026724منى مسعودوعد حسين ناصر221205102229

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال63.4620140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-12السويداء13070002097ماجده القاسمجيهان مزيد الوهبه221305102230

1711مدرسوزارة التربيةالال70.6020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-05السويداء13090023288مياسه كيواننغم رافع الشومري221405102231

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال63.4120210معلم صفتربيةإجازة1994-10-18السويداء13080015861ابتسام شروفوالء رشيد مرشد221505102232

445محلل إداريوزارة الموارد المائية444معاون رئيس شعبة الدراساتوزارة الموارد المائية131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال55.6520210حقوقحقوقإجازة1985-01-29السويداء13020033289ليال الحناويحازم نواف شنان221605102233

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال66.0620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-25السويداء13050010626نوال الحرفوشهاديه احمد السمين221705102235

1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال59.6420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-15السويداء13030001926هزاعيه غانماسمهان فهيم غانم221805102236

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال67.8520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-06السويداء13050003259سمر ابو شاحباسما مزهر الطويل221905102238

1746مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربيةالال59.9120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-27السويداء13050036802سعاد مكارموالء ياسر نور الدين222005102239

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةنعمال64.5720180معلم صفتربيةإجازة1996-05-28السويداء13030017065وزنه ابو عمارثلجي رأيف الجباعي222105102240

1654معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال67.0720090رياض أطفالتربيةإجازة1985-09-06السويداء13010015271غصن رضوانإناس احسان رضوان222205102241

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال62.0020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-10السويداء13120005693نهاد نادرنورا وجيه نادر222305102242

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال64.0220120إعالمإعالمإجازة1988-01-09السويداء13010074811غازيه اصالنرشا رضا زين الدين222405102243

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال61.6420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-02السويداء13010123543اخالق لمعهبه بسام لمع222505102244

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7720180معلم صفتربيةإجازة1995-06-30السويداء13050014283نوال النجم حرببدور كمال النجم حرب222605102245

1736مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال63.1920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-12السويداء13010139337اجفان ابو صعبلمى فارس العيسمي222705102246

1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربيةالال61.5720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-05السويداء13050047028نوفليه ابو حسونتغريد شكيب الشحف222805102247

1708مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال63.3620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-27السويداء13020019798سلوى السلمان هنيديمروه عصمت موال222905102248

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.0720190معلم صفتربيةإجازة1995-11-03السويداء13010167017نهال حمزهمرح سمير مان الدين223005102249

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال57.0520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-09السويداء03350011597الطاف حيدرأمل محمد حيدر223105102250

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.0620150إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-01-01السويداء13090042778سهام المعيديرشا سالم شنان223205102251

الزراعي

1219مرشد تربوي

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.2520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-12السويداء13060018472ماجده ناصيفسريانا ادهم ناصيف223305102252

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.9820170معلم صفتربيةإجازة1994-10-18السويداء13100016212سهام عقلضحى عصام الحسين223405102253

1748مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال55.1120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25درعا14060036789مريم االحمدريما محمود القطايشه223505102254

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال63.7320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-30السويداء13090017262امريه جمولتغريد سيف الدين الكريدي223605102255

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.2120200معلم صفتربيةإجازة1998-07-30السويداء13080010889مرفت ابو عسافحنين حسن القنطار223705102256

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.8820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-29السويداء13010108576ماجده الغاوييارا حمد حامد223805102257

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.2920200معلم صفتربيةإجازة1998-04-07السويداء13050013750منى الصحناويهديل محمود جمول223905102258

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال61.7520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-04-22السويداء13020005278فدوىوفاء حمزه سعيد224005102259

الزراعي

1214مدرس

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية582دارسوزارة الماليةالال65.2520110محاسبةاقتصادإجازة1983-06-07السويداء13120001634حياة ابو عليرويدا شريف واكد224105102260

والنفقات

وزارة التجارة الداخلية وحماية 448

المستهلك

معاون رئيس شعبة الصرف 

التجاري

150

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال67.9020020لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-27السويداء13010106750هند مالكايناس سليمان البراضعي224205102261

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال68.0420200رياض أطفالتربيةإجازة1997-09-11السويداء13010200436جيني الحلبيدايانا جيني ماهر الحلبي224305102262

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.5320130إرشاد نفسيتربيةإجازة1986-01-26السويداء13060012783سمر عامروعد غازي عامر224405102263

الزراعي

1219مرشد تربوي

1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال60.9620130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-15السويداء13010044430عسكريه حربراما حسين عبود224505102264

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.8720170معلم صفتربيةإجازة1994-12-13السويداء13010012637نبيهه بالنسوزان سليم البدعيش224605102265

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال61.7620190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02السويداء13030022079وجيهه ابوزيدانسهير جمال ابوزيدان224705102266

1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال62.6720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-11السويداء13010077283سلوىفاتن جاد هللا صافي224805102267

1664معلم صفوزارة التربيةالال69.2920170معلم صفتربيةإجازة1994-07-24السويداء13100006764هيفاء معروفسالم معتز الشاهين224905102268

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.3820180معلم صفتربيةإجازة1994-10-05السويداء13090019910سلمى داللرزان كمال المنعم225005102269
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1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.0120180معلم صفتربيةإجازة1994-12-11السويداء13120001326نجاة الحمدانحنين غياث الصريخي225105102270

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.5220210معلم صفتربيةإجازة1997-07-19السويداء13090011146راغده الريممروه نواف الحلبي225205102271

1740مدرسوزارة التربيةالال69.2920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-26ريف دمشق13020028894ربيعه رباحهمسه تحسين نصر225305102272

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.0420170معلم صفتربيةإجازة1995-03-16السويداء13010106577سلوى حديفهمرح جمال سعيد225405102273

1719مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحةالال56.4120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-25السويداء13010039727عاليا الصبرهرايا معن العماطوري225505102274

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.5020090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-22السويداء13080009729اقبال بالنروشان سليم القنطار225605102275

1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال59.1220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-24السويداء13010005713ابتسام مرادنور حسين عرار225705102276

1714مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.3920100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-29السويداء13010041521سهيله حديفهعال فايز حديفه225805102277

1087مدرسوزارة السياحة1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال60.7120090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-16السويداء13010108712نجاح ابو عمرريما حمد حديفه225905102278

1662معلم صفوزارة التربيةالال61.5020180معلم صفتربيةإجازة1989-05-22السويداء13090000248صالحه صبحهديل منير السعدي226005102279

1681مدرسوزارة التربية1677مدرسوزارة التربية1679مدرسوزارة التربيةالال59.6720109إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1985-04-10السويداء13130013447ادال بو غاويرامي نسيب حديفه226105102280

1674مدرسوزارة التربية1673مدرسوزارة التربية1675مدرسوزارة التربيةالال70.9120150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-04-15السويداء13010059710محموديحازم جواد الحناوي226205102281

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال86.9020200معلم صفتربيةإجازة1998-05-08السويداء13010135734ميساء نوفلنبال ياسر ابو غاوي226305102282

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال60.3320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-20دمشق01030062615مهىأريج عالء القاضي226405102283

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال76.3420210معلم صفتربيةإجازة1999-09-01السويداء13010085087سمره عزقولنغم نكد العلي226505102284

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال86.3120210معلم صفتربيةإجازة1998-12-18السويداء13090025393يوصال زهير خضر226605102285

1725مدرسوزارة التربية1729مدرسوزارة التربية1727مدرسوزارة التربيةالال59.0920200شريعةشريعةإجازة1976-10-26السويداء13090043957جميلهخزامى حسن الشوفي226705102286

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال70.2120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-21السويداء13050033379عايدهمايا صايل شرف226805102287

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال65.3920190معلم صفتربيةإجازة1997-10-18السويداء13010086643فلايرمادلين ناصر الميمساني226905102288

1660معلم صفوزارة التربيةالال78.5720170معلم صفتربيةإجازة1995-01-05السويداء13090038693سلوى بو عربديما غسان رشيد227005102289

1717مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال59.5620080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-27السويداء13010065943سميره عريجعال وليد الشوفي227105102290

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.4020190إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-08-20السويداء13010105181منيرهرهف جميل نصر الدين227205102291

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.3520200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-09-26السويداء13010094440اقبالياسمين محمود جريره227305102292

الزراعي

1219مرشد تربوي

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال60.7320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-09السويداء13010069674فوز ابو عاصيسماح مزيد غرز الدين227405102293

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال63.0820190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-22السويداء13050017270ايمان كرباجاليانا فؤاد كرباج227505102294

1662معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.5320190معلم صفتربيةإجازة1996-07-24السويداء13060018585فاديهجوليا عاطف ناصيف227605102295

1664معلم صفوزارة التربيةالال69.6120210معلم صفتربيةإجازة1999-07-22السويداء13010059670نسرين نادرراما شاهر نادر227705102296

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.0120170معلم صفتربيةإجازة1986-08-17السويداء13010019899رمزيهصفاء رياض شقفان227805102297

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال61.6720140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-10السويداء13090041249مها القريشيرزان قاسم شروف227905102298

وزارة االقتصاد والتجارة الال61.1320210حقوقحقوقإجازة1999-06-18السويداء13010018542روال بالنآيه سامر بالن228005102299

الخارجية

101معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل601معاون رئيس شعبةوزارة المالية1032محلل بيئة عمل

1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربيةالال57.3420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-24السويداء13010100793وزنهاريج نضال خضير228105102300

444معاون رئيس شعبة الدراساتوزارة الموارد المائية598دارسوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة الماليةالال54.8020070حقوقحقوقإجازة1984-04-22السويداء13070000600هدى ابو اسعدياسمين قاسم بشير228205102301

1737مدرسوزارة التربيةالال56.9920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-25السويداء13100021409جمالروان كمال الخطيب228305102302

1747مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال62.0020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13050027170سعده الراشدانوار تيسير بو فاعور228405102303

1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال67.7520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-09السويداء13010113089فوزمنال فاضل الصفدي228505102304

1064فني مخبريوزارة الصحةنعمال77.9220150علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-06السويداء13100003386نزيهه سعيدرانيا منصور العربيد228605102305

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال58.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-08السويداء13030016666يسرىهيلين اسماعيل ابو عمار228705102306

وزارة التجارة الداخلية الال64.5520110إحصاء تطبيقياقتصادإجازة1984-11-10السويداء13050033180هنديه عامرمنتها قفطان عامر228805102307

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد والتجارة 147معاون رئيس الشعبة

الخارجية

معاون رئيس شعبة الجباية وزارة الموارد المائية122معاون رئيس شعبة

والتحصيل

447

1687مدرسوزارة التربيةالال69.3520140فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-03-11ريف دمشق03110053783سعادريم محسن حمدان228905102308

1708مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال64.8320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-02السويداء13030002894رائده غانمروشان وجيه غانم229005102309

1743مدرسوزارة التربيةالال61.7620160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-13السويداء13010117592نجلههيا سن كيوان229105102310

1707مدرسوزارة التربيةالال57.3420090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-01السويداء13010182118هديه كيوانجالء خطار بو عاصي229205102311

1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال60.0120180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-20السويداء13080008713نجاة خداجشروق مجله القنطار229305102312

1721مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال59.9920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-15السويداء13130004579سعادرزان عاطف رعد229405102313

1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال67.4720120رياض أطفالتربيةإجازة1985-12-28السويداء13010136027عذيه ابو راسهند مهنا ابو راس229505102314

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربيةالال61.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-17السويداء13110009079سهيله شقيرحنين كمال الزاقوت229605102315

1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال58.0820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-02السويداء13110017623ندىنادين محمد محمود229705102316

1087مدرسوزارة السياحة1706مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال63.6920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01السويداء13030018830سمرساره جالل الخطيب229805102317

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.0920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13010051516خلود ابو راسمارينا ماهر الجباعي229905102318

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال69.7320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-12السويداء13050024020جميله بو حسونروان محمود ابو حسون230005102319

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربيةالال54.5120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-10السويداء13100017602بندريهسميره هزاع مالك230105102320

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال70.7820140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02السويداء13020035808حنان رباحثناء راغب الهنو230205102321

1750مدرسوزارة التربيةالال59.3020170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01السويداء13020013004ابتسامنغم سيطان نصر230305102322

1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال65.3920140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-29السويداء13090024005نوالسالف يوسف الحجار230405102323

1723مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال54.3420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-19السويداء13120000800إيمانداليا مروان الصفدي230505102324

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال60.5520180معلم صفتربيةإجازة1994-10-18السويداء13010138959نهادتمارى جهاد صعب230605102325

1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال59.6420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-18السويداء13070015861هال الكفيريأدال وجدي هالل230705102326

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال68.8420200معلم صفتربيةإجازة1996-10-29درعا12010134440فهميهليندا فرحان العنيزي230805102327

1663معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-07-25السويداء13010090294فاتننيفين سرحان القضماني230905102328

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال72.6720170معلم صفتربيةإجازة1995-11-21السويداء13120004994ايمان الصريخيهنادي تبيل فرج231005102329

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال64.6120180معلم صفتربيةإجازة1996-10-21السويداء13050039786نهاد باكيررغده رسالن شلغين231105102330

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال65.6720170معلم صفتربيةإجازة1995-01-20السويداء13050047678ناديامي نسيب الحسنيه231205102331

1064فني مخبريوزارة الصحةالال69.3220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01إدلب07030107683بسمةعبير زيدان قصاب231305102332

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال77.1020180معلم صفتربيةإجازة1996-02-15السويداء13020013295اقبالريم جمال نصر231405102333

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7520160معلم صفتربيةإجازة1994-08-12السويداء13010175810سحر ابوفخررامه ظاهر ابوفخر231505102334

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال77.7720220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-10-12السويداء13020038989اعتدالوئام باسل رباح231605102335

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال74.4020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-03السويداء13110010182سميحه جزانمادلين نبيل ابو هدير231705102336

وزارة الزراعة واإلصالح 1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال56.1320120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-10-31السويداء13010016106جميلهنسرين عبد هللا باصيل231805102337

الزراعي

1215مدرس

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال56.1620100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-03السويداء13130008529عطره النبوانيدعد اسد النبواني231905102338

1715مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال60.6520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-19السويداء13120001422وفاءوعد شوكت خداج232005102339

1089مدرسوزارة السياحةالال62.3920160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-18السويداء13110010700هيام طرابيهصبا مروان طرابيه232105102340

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحةالال60.3020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-04السويداء13010120585الهامساميه زيان كيوان232205102341

الزراعي

1707مدرسوزارة التربية1214مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.5220180إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-01-30السويداء13050022152ذهبيهغنوه صالح ركاب232305102342

الزراعي

1219مرشد تربوي

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال68.6520140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-17ريف دمشق13110013142نبيلهريمي فارس درويش232405102343

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.9420190معلم صفتربيةإجازة1995-09-23السويداء13010010975نجاه الصفدينور احسان نعيم232505102344

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال65.5720180معلم صفتربيةإجازة1992-01-12السويداء13070019886مدنيه الكحلوني هنيديشروق جاد الكريم الحمد232605102345

1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال59.5320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-07الالذقية06200056741هيامنور نضال حمود232705102346

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال55.0720140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-16السويداء13010179009املثراء غازي زهرالدين232805102347

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال61.9020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-27السويداء13130008666زهر ابو طافشاميمه شعالن يقضان232905102348

1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال60.5520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-29السويداء13050014870فائدهريم صالح الجرماني233005102349

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال59.9220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-18السويداء13010181541جوليا القنطارديما نضال القنطار233105102350

1653معلم صفوزارة التربية1655معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال64.4620120رياض أطفالتربيةإجازة1982-12-02السويداء13010146373تركيه ابو حجيليأريج نسيب خويص233205102351

1744مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال60.6520130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-17السويداء13090049466الهامإناس فوزي ضو233305102352

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.5020200معلم صفتربيةإجازة1994-09-08السويداء13050024421ورديه االباظهنيبال عبد الغفار االباظه233405102353

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال67.3120210معلم صفتربيةإجازة1998-10-25السويداء13100022782سمرسوار وهيب الخطيب233505102354

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال81.9220160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01السويداء13130012301عائدههديل محمد ابو حجيلي233605102355

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.3020170معلم صفتربيةإجازة1996-01-02السويداء13050045858هيامصفاء فريد الحسنيه233705102356

440مهندس دراسات فنية وتنفيذوزارة الموارد المائية438مهندس دراسات فنية وتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.4820210نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1996-01-02السويداء13100009538باسمه بو عربنور خالد خير233805102357

1714مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال68.3320140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-12السويداء13070007548فدوىحسام سليم ابو حمره233905102358

1741مدرسوزارة التربيةالال62.3120130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-07السويداء13050002324بنا أبو علوانريما محمد الشحف234005102359

1660معلم صفوزارة التربيةالال76.7020160معلم صفتربيةإجازة1994-03-30السويداء13010106091نجاح الصفديلبنا كمال البراضعي234105102360

597دارسوزارة المالية599دارسوزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.7320120محاسبةاقتصادإجازة1987-10-02السويداء13070007748ابتسام العفيفربى برجس نصر هللا234205102361

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال64.8420100حاسوب ونظم معلوماتاقتصاددبلوم1986-10-07السويداء13010023688شريفه المتنيظافر فؤاد نعيم234305102362

المستهلك

وزارة الزراعة واإلصالح 147معاون رئيس الشعبة

الزراعي

442معاون رئيس شعبة

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.3320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-08السويداء13010099267زهره ابو حسنرنين سامر نكد234405102363

وزارة الزراعة واإلصالح 1713مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال55.5420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-05السويداء13090016150آمال الشومريوفاء سلمان الشعار234505102364

الزراعي

1215مدرس

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال59.4020200معلم صفتربيةإجازة1995-10-04السويداء13010129654ليناساره جمال العربيد234605102365

1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال71.8720120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-04السويداء13050032383نهادضياء نواف جعفر234705102366

1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئة590دارسوزارة المالية600معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال60.7620210محاسبةاقتصادإجازة1993-01-24السويداء13010100711رجاءماريا جمال العبد234805102367

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.2420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-19السويداء13010176921ملكهأماني يوسف شمس الدين234905102368

1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال81.9020210رياض أطفالتربيةإجازة1980-07-15حماه05010096424تركيهالماس محمود المصري235005102369

1087مدرسوزارة السياحة1710مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال60.8420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-11-15السويداء13010103930سمرهعبير جميل حمدان235105102370

وزارة االقتصاد والتجارة 1معاون رئيس شعبة الخزينةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال60.2820108محاسبةاقتصادإجازة1984-09-01السويداء13120012687بتلهحمزه نصر ابولطيف235205102371

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 122معاون رئيس شعبة

المستهلك

معاون رئيس شعبة الصيانة 

واإلصالح

152

وزارة الزراعة واإلصالح 1670مدرسوزارة التربية1675مدرسوزارة التربيةالال73.7020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-28السويداء13010160005نعايم ابو عاصيهيفاء حمود ابو شقره235305102372

الزراعي

1216مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال79.2820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05السويداء13060009702ميسون الخطيبديمه علي العلي235405102373

1713مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال59.9220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-11السويداء13110004354منىندين نسيب زيتونه235505102374

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال59.2320140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-18السويداء13110001586منى حسوننورما نسيب زيتونه235605102375

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال80.8120190معلم صفتربيةإجازة1997-03-05السويداء13010090526هيفاءهلين زياد زين الدين235705102376
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1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.2420170معلم صفتربيةإجازة1995-11-16السويداء13070022994انعام الخطيبمرح شكيب الخطيب235805102377

1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال67.4720100رياض أطفالتربيةإجازة1987-01-10السويداء13100004259جميلهأمل يحيى الحلح235905102378

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال69.2920170معلم صفتربيةإجازة1997-09-03السويداء13080013787هيفاءثراء نضال ابوحسون236005102379

1750مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةنعمال67.0820220فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01السويداء13050039572فكراتسالم حسين شلغين236105102380

1740مدرسوزارة التربيةالال70.1320150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-05السويداء13010175311جمالجمانا سالمه جابر236205102381

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال62.8020210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01السويداء13090024242نزيرهريعان كرم الشوفي236305102382

وزارة الزراعة واإلصالح 1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال58.7920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13090036114نهاد عبيدانغام عدنان الشوفي236405102383

الزراعي

1214مدرس

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال70.3020170معلم صفتربيةإجازة1990-10-11السويداء13080004788رئيفهوعد مزيد الظاهر236505102384

1660معلم صفوزارة التربيةالال66.6320210معلم صفتربيةإجازة1996-04-26السويداء13100011321وداد بالنسمر عادل بالن236605102385

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال85.8020160معلم صفتربيةإجازة1994-02-02السويداء13050029314نايفهسناء عادل شرف236705102386

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال61.7720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-30السويداء13050035877فرنجيه عزامنور نايف حمشو236805102387

الزراعي

1710مدرسوزارة التربية1214مدرس

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7520170معلم صفتربيةإجازة1995-09-30السويداء13120006843بدرزهور داود عبد الوهاب236905102388

1707مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.4320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-08السويداء13010155186ابتسام علم الدينكنده مرهج حامد237005102389

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربيةالال56.9520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-03السويداء13120012854منىرهام جابر غرز الدين237105102390

590دارسوزارة المالية587دارسوزارة المالية582دارسوزارة الماليةالال61.9320090محاسبةاقتصادإجازة1983-11-16السويداء13050007323فضه االباظههيلين منصور سلوم237205102391

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربيةالال54.5720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-19السويداء13010092699سيطهزهور احمد شاهين237305102392

1656معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال61.5720140رياض أطفالتربيةإجازة1985-06-26السويداء13010124323منىهمسه سالمي حمزه237405102393

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال58.1520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25السويداء13010141679روزهجهينه جمال ابو راس237505102394

1709مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.0520070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-15السويداء13010080403افرنجيه العسلسناء اسماعيل سليقه237605102395

1709مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال58.4020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-13السويداء13110014492لينا ابو فخرنغم يوسف سراي الدين237705102396

1664معلم صفوزارة التربيةالال71.9120210معلم صفتربيةإجازة1997-05-30السويداء13010070437جومانهياسمين محمود عريج237805102397

1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال66.5620120رياض أطفالتربيةإجازة1980-10-10السويداء13110000304حكماتسماح يونس السمور237905102398

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال75.8720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01السويداء13050003279سمر ابوشاحعبير مزهر الطويل238005102399

44معاون رئيس شعبةوزارة التربية600معاون رئيس شعبةوزارة المالية582دارسوزارة الماليةالال74.2320180محاسبةاقتصادإجازة1996-11-25السويداء13090026382منىهبه انور الدعبل238105102400

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1653معلم صفوزارة التربيةالال60.3120190رياض أطفالتربيةإجازة1993-01-01الالذقية06090102161نجاة داودياره وائل شميس238205102401

1656معلم صفوزارة التربيةالال66.5920140رياض أطفالتربيةإجازة1984-05-10السويداء13010085446جمالربا صالح غزالي238305102402

1675مدرسوزارة التربيةالال71.3820220رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-02-20السويداء13050017257شاميهرهام عدنان كرباج238405102403

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال56.8120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-10-21السويداء13090039932صالحهربيعه ابراهيم فليحان238505102405

1664معلم صفوزارة التربيةالال61.5120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-25السويداء13010057501صفاءيارا حمود نصر238605102406

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1766مدرسوزارة التربية1765مدرسوزارة التربيةالال62.8620114إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-01-28السويداء13020008927انصافوسام جهاد الشاطر238705102407

المستهلك

147معاون رئيس الشعبة

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال72.1220130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-14السويداء13010074708سمرهنور فوزي الدعبل238805102408

1723مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1722مدرسوزارة التربيةالال72.8520180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-01السويداء13020015779هويده عبد الحيريدان هاني هنيدي238905102409

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال59.8820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-08السويداء13090031958جانيتبشرى سعيد الحجلي239005102410

1736مدرسوزارة التربيةالال56.0420220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-01السويداء13070012048ليلى زهر الديناماني اديب النشار صالحه239105102411

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.8520180معلم صفتربيةإجازة1996-08-16السويداء13060008765تركيهصفاء صايل ابو عقل239205102412

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال59.1820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-19السويداء13010162226لبنه النجادضياء حسام النجاد239305102413

وزارة الزراعة واإلصالح الال72.4720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01السويداء13050036864سهام العطارنغم هايل عامر239405102414

الزراعي

1706مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربيةالال55.4920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-01السويداء13120000357هناءهيا شكيب صياغه239505102415

وزارة التجارة الداخلية وحماية 582دارسوزارة الماليةالال71.2820190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-02السويداء13020033806جهيده البنيياسمين تيسير الشاطر239605102416

المستهلك

معاون رئيس شعبة النقل 

واالستثمار

1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئة151

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال66.5520170معلم صفتربيةإجازة1994-12-12السويداء13050042810حياةالين يحيا غرز الدين239705102417

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.5620210معلم صفتربيةإجازة1997-11-10السويداء13090052463نوال سلومرهف معين نصر239805102418

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال61.7220190معلم صفتربيةإجازة1996-09-14السويداء13090007142جميلهمايا مفيد الجرمقاني239905102419

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.2920210معلم صفتربيةإجازة1996-08-26السويداء13100008025باسمهسهير عمار معروف240005102420

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال65.4320120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01السويداء13130008926ايمان البربوررشا عادل ابو خير240105102421

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربيةالال56.3720130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-18السويداء13110000553مبسوطهجالل ذياب مطر240205102422

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال64.3620100رياض أطفالتربيةإجازة1985-08-26دمشق13010007692رضوانهميس فؤاد بدر240305102423

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال59.8720180معلم صفتربيةإجازة1994-06-21السويداء13030017229سحرلجين حمد الجباعي240405102424

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربية1721مدرسوزارة التربيةالال68.3720190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-27السويداء13110012827رحابكناز نضال الصالح240505102425

1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال60.9420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-27السويداء13050013054أملميرنا أديب زين الدين240605102426

1656معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال73.8520170رياض أطفالتربيةإجازة1990-11-10السويداء13010180960سعادوالء سالم ابو عساف240705102427

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1998-08-27السويداء13020028016سهامنيروز يوسف ابو محمود240805102428

ميكانيكية

1782مدرس مهندسوزارة التربية1785مدرس مهندسوزارة التربية1786مدرس مهندسوزارة التربيةالال78.0520210قوى ميكانيكية

1658معلم صفوزارة التربيةالال69.7520090رياض أطفالتربيةإجازة1969-03-08السويداء13010085327روزه يزبكوجيه نواف زريفه240905102429

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال67.3620200معلم صفتربيةإجازة1998-04-01السويداء13080000792ليلىلوريس منصور عزام241005102430

1739مدرسوزارة التربيةالال66.0920140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-02السويداء13120001269فلاير غرز الدينرفاء نضال صعب241105102431

1740مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال62.8520150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01السويداء13020015277منىمروه ناصر السلمان241205102432

1706مدرسوزارة التربيةالال65.2920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13050041083نايفهابراهيم صالح شلغين241305102433

1714مدرسوزارة التربية1715مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربيةالال57.6720120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-11السويداء13120001391فيضهخلود سالم الصفدي241405102434

1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1654معلم صفوزارة التربيةالال63.8620130رياض أطفالتربيةإجازة1989-03-26السويداء13130005478عطرهربا حمد البربور241505102435

1664معلم صفوزارة التربيةالال66.6620210معلم صفتربيةإجازة1998-11-30السويداء13120004528ليلىلين يمن فرج241605102436

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال58.1020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-21السويداء13130007374ادال البربورسالم سعد معروف241705102437

الزراعي

1214مدرس

1707مدرسوزارة التربيةالال58.1220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-21السويداء13120002777زكيهنورا عقل عساف241805102438

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال59.3520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-17السويداء13010000885هيامرانيه ماجد رضوان241905102439

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال63.3520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-08السويداء13080001191فيزهمروى سماح عزام242005102440

1659معلم صفوزارة التربيةالال73.5620210معلم صفتربيةإجازة1999-11-06السويداء13050029158جهينهسلوان حسن ابو عساف242105102441

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال62.1820160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01السويداء13010092466مهاني عربيرزان سلمان ذيب242205102442

وزارة الزراعة واإلصالح 1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.5220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-05السويداء14020017381انصافسناء فارس ركاب242305102443

الزراعي

1214مدرس

1750مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال61.7720220فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-10السويداء13070020661ميلهثناء اديب عامر242405102444

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال66.2720150معلم صفتربيةإجازة1989-06-16السويداء13020023408ساميهوائل محسن احكيمه ابو فخر242505102445

1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال63.8820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-15السويداء13070018069رندهآالء احسان المغوش242605102446

1737مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال61.1620120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-11السويداء13070017013خيزران الندافسوسن غازي النداف242705102447

1744مدرسوزارة التربيةالال65.5020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-05-05السويداء13030005918افتكاروالء تيسير سري الدين242805102448

وزارة التجارة الداخلية وحماية 451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية450معاون رئيس شعبة التكاليفوزارة الموارد المائيةالال72.2820170مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-07-22السويداء13010094739ناديه حسونهديل جهاد حسون242905102449

المستهلك

1008مدقق نفقات

1662معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.3320210معلم صفتربيةإجازة1999-10-27السويداء13010125329احالممرام جميل حسان243005102450

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال65.7220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-08السويداء13060018222ناديه ناصيفروان فيصل ناصيف243105102451

وزارة الزراعة واإلصالح الال54.3120010حقوقحقوقإجازة1973-02-10السويداء13010025121جمالمياده سليمان بدر243205102452

الزراعي

601معاون رئيس شعبةوزارة المالية595دراسوزارة المالية439معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية الال78.3520160مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-05-10السويداء13050031508رضيه المهتارسرين يوسف زين الدين243305102453

وحماية المستهلك

602معاون رئيس قسموزارة المالية579معاون رئيس شعبةوزارة المالية147معاون رئيس الشعبة

وزارة الزراعة واإلصالح الال73.5020100إرشاد نفسيتربيةإجازة1987-09-21السويداء13010015364غصنمي احسان رضوان243405102454

الزراعي

1219مرشد تربوي

1708مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال59.0520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-18السويداء13130012674نجاة الحرفوشرفيف تيسير الحرفوش243505102455

1664معلم صفوزارة التربيةالال63.3720170معلم صفتربيةإجازة1989-07-02السويداء13120003861وجيهامرفت غسان البريحي243605102456

1715مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال60.7220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-28السويداء13010168156اقبالانجيال زيد البحري243705102457

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1998-10-22السويداء13090019549مجدمهران رضوان الشومري243805102458

ميكانيكية

1783مدرسوزارة التربيةالال73.5220210قوى ميكانيكية

1654معلم صفوزارة التربيةالال60.9520180رياض أطفالتربيةإجازة1977-10-29السويداء13090018426مهانسرين عدنان الشوفي243905102459

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.4320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-19السويداء13090004835الهام الشوفيرويده سلمان عبيد244005102460

الزراعي

1214مدرس

1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال64.7420170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-19السويداء13090049070هدىعمر بسام شروف244105102461

1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال73.8920160معلم صفتربيةإجازة1994-08-09السويداء13100023493سميه ابو رافعشذا نبيل درويش244205102462

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال77.1520180معلم صفتربيةإجازة1993-05-02حمص04010142026خولهأمينة عبد الحميد ادريس244305102463

1717مدرسوزارة التربيةالال67.2420150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-25السويداء13010108097سهاد شلغينرايه بشار حمزه244405102464

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربيةالال56.3820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-08السويداء13050008451ابتسامداليا منصور الخطيب244505102465

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال67.5320220فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-06-05السويداء13080000700سلوى عقلساهره مسلط الطرودي244605102466

1064فني مخبريوزارة الصحةالال68.4320190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-10السويداء13060025929راغدهغزل صالح العلي244705102468

1738مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال64.1020180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-08السويداء13120007044نوال الدعبلأماني طالل ابو رافع244805102469

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال60.0220180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-21السويداء13030001946هيام واكدهند جودات ابو رايد244905102470

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال77.6720170معلم صفتربيةإجازة1996-01-10السويداء13060009450سمر العليلميس اديب العلي245005102471

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.0120200معلم صفتربيةإجازة1997-08-18السويداء13060026800لميس الكريديفرح نزيه صالحه245105102472

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال60.0920220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-02السويداء13010125296رسميه ابو حسونأنور احسان ابو شقره245205102473

1749مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال64.6620200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01السويداء13080009524منى القنطارضرار سامي عالء الدين245305102474

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال68.0120200معلم صفتربيةإجازة1998-05-02السويداء13090052574ميسون الشمنديريم عدنان الشمندي245405102475

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال53.7719990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-01-25السويداء13010153167منيره دوارهناهده هايل دواره245505102476

1747مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال58.6520180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-04-25السويداء13110005912غزاله شلهوبسوزان تركي شلهوب245605102477

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1997-01-15درعا90120015888نبيهة يونسرهف محمد ايوب245705102478

كهربائية

692رئيس شعبةوزارة الدفاعالال71.9920200طاقة

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.2220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-08-20السويداء13010013757سعاد كيوانخلود نواف كيوان245805102479

1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.2220180معلم صفتربيةإجازة1994-08-14السويداء13050004975اميمهرهف بشار الشحف245905102480

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال63.3020100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-17السويداء13080002744هند الشبليهبا عطا الشامي246005102481
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1706مدرسوزارة التربيةالال72.2520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-06السويداء13060006203غزالهثراء جهاد فيصل246105102482

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.6020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-06السويداء13010093007تغريد جمولوالء وسيم القاسم246205102483

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربيةالال62.8320190معلم صفتربيةإجازة1995-01-03السويداء13010124348وطفا صعبهدير فاضل كيوان246305102484

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.9620190معلم صفتربيةإجازة1995-01-05السويداء13120013269رحابنور ادهم خضر246405102485

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال77.7120180معلم صفتربيةإجازة1996-12-24السويداء13100002927انتصارليليان حسين غزاله246505102486

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال65.3120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-05السويداء13020002628أمل الصفديهبا أدهم شرف الدين246605102487

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال64.8420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-21السويداء13080007570ذيبه عزاماصفهان حسين عزام246705102488

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربيةالال76.2220210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-25السويداء13010070705ايمان قرعونهرنين عبد هللا الحكيم246805102489

1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال72.3220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01السويداء13050022600غزاله االباظهميسه حافظ ناصر246905102490

1750مدرسوزارة التربيةالال61.4920190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-29السويداء13020012185بريزه المحفوظ نصرروزيت شبيب المحفوظ نصر247005102491

1708مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال75.6120070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-17السويداء13010151790نوال رضوانهديل صالح ابو صعب247105102492

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال64.7520200معلم صفتربيةإجازة1997-07-14السويداء13010076016رغده عريجحنين نواف ثابت247205102493

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال59.6020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-20السويداء13130009512صالحهالرا محمود الدبيسي247305102494

1749مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال61.8520080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-21السويداء13070019958جوليا نصر الديننغم نايف عز الدين247405102495

1762مدرسوزارة التربية594دراسوزارة المالية593دارسوزارة الماليةالال72.0220180محاسبةاقتصادإجازة1995-03-11السويداء13090039569مضايهايناس صالح ريدان247505102496

وزارة االقتصاد والتجارة الال67.3820210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-10-08السويداء13080014232معينه مرشدامير مأمون مرشد247605102497

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 122معاون رئيس شعبة

المستهلك

451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية147معاون رئيس الشعبة

1707مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال61.8920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-02السويداء13010106384مناهل زين الدينأماني بيان زين الدين247705102498

1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال62.1020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-06السويداء13020025242دياناإلين اديب فخر الدين الشعراني247805102499

وزارة االقتصاد والتجارة الال74.8620190محاسبةاقتصادإجازة1988-01-12دمشق01030061516اخالصليالس حكمت نفاع247905102500

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 122معاون رئيس شعبة

المستهلك

600معاون رئيس شعبةوزارة المالية147معاون رئيس الشعبة

وزارة الزراعة واإلصالح 1710مدرسوزارة التربيةالال56.3620040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-15السويداء13020032393شكريه عبدوشادي جريس السمور248005102501

الزراعي

1711مدرسوزارة التربية1214مدرس

1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال60.1820130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-26السويداء13130006847بندر العاقللميس جمال العاقل248105102502

1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال62.7720220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-27السويداء13050045394زهيرهرنا اركان الشحف248205102503

1661معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال62.4720180معلم صفتربيةإجازة1995-07-09السويداء13050013764سناءاليسار اكرم نصر248305102505

1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال62.3220130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-25السويداء13060013126هيامجيهان موفق فارس248405102506

1715مدرسوزارة التربية1088مدرسوزارة السياحةالال59.4920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-18السويداء13010149058رحابسالف بسام الجباعي248505102507

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال63.6620210معلم صفتربيةإجازة1998-05-14السويداء13080011263نزيرهشام سيطان شلغين248605102508

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.3020110إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-01-26السويداء13010033160راغده الخورينغم خلف الحداد248705102509

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة التجارة الداخلية الال63.4920108إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-01-02السويداء13130009742فوزيه ابو هديركنج جميل بدريه248805102510

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد والتجارة 147معاون رئيس الشعبة

الخارجية

وزارة الزراعة واإلصالح 122معاون رئيس شعبة

الزراعي

442معاون رئيس شعبة

1708مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال74.8220090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01السويداء13090004223فاتنه عمادشروق سمير شمس248905102511

1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7220170معلم صفتربيةإجازة1994-03-14السويداء13010064568صالحه سالمهايناس انور نصر249005102512

1748مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال63.5620150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-01السويداء13120013537منال غرز الدينحنين كاميل غرز الدين249105102513

وزارة الزراعة واإلصالح 1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال64.2720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-08السويداء13010143712معنيه البنيوالء لؤي البني249205102514

الزراعي

1214مدرس

1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال57.4720190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-28السويداء13010075209سميره القاسمهديل سمير صعب249305102515

1721مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربيةالال54.7820080لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-01السويداء13020026787عطرشانروال حكمت حاتم249405102516

هندسة <-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1994-02-07السويداء13090013182وزنه مراديارا عدنان الحجله249505102517

كهربائية

1767مدرس مهندسوزارة التربية1770مدرس مهندسوزارة التربية1771مدرس مهندسوزارة التربيةالال72.4820210طافات كهربائية

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال79.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-25السويداء13010039124ريمه الفقيههند عبد هللا ارشيد249605102518

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.4020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-11-26السويداء13010157013صفاء حربمرح رضا الجباعي249705102519

الزراعي

1219مرشد تربوي

1761مدرسوزارة التربية451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائية1000متابع مشاريعوزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.1320120مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-07-14السويداء13090029737ايماناريج تيسير قطرب249805102520

1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال64.3520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-11السويداء13050043456اكرامرامي نديم الحكيم249905102521

1723مدرسوزارة التربية1719مدرسوزارة التربيةالال59.6620220لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01السويداء13090009534نسيمهحازم معضاد صيموعه250005102522

1716مدرسوزارة التربية1714مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال56.1920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-08-28السويداء13050042176سعاد عامرجهان زايد ابوفخر250105102523

1660معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.5020170معلم صفتربيةإجازة1994-06-06السويداء13130011866امال ابو ديكارظافر فيصل الباسط250205102524

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال60.2520210معلم صفتربيةإجازة1993-05-28السويداء13010104026فاديهوعد سامي الحلبي250305102525

1742مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالالGIS69.8820200جغرافيا اختصاص <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-08دمشق01040343410امليهند حسين االطرش250405102526

1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال69.1320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-26السويداء13010052892لينداهبه رؤوف جعفر250505102527

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.3420220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-17السويداء13010171549ناديه عريجهيلين زهير عريج250605102528

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال73.7820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-22السويداء13030011840نوره ثابتدانيا اكرم سجاع250705102529

1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال57.5220220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-11السويداء13100023333حياة ابو رافعمثيل سليم الخطيب250805102530

1711مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال61.6620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-01السويداء13050017124سهام مهناميناس نصير الصفدي250905102531

1709مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربيةالال62.9120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-06السويداء13110013783هند بو دقهسهاد هنيدي بو دقه251005102532

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال71.5820210معلم صفتربيةإجازة1998-10-14السويداء13090056573فوزيه الحجليمرح جدعان المؤيد251105102533

1710مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربيةالال63.5120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-19السويداء13090005775ميلميس اديب بو سعد251205102534

445محلل إداريوزارة الموارد المائية584دارسوزارة المالية514معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.7820210حقوقحقوقإجازة1997-09-08السويداء13010148823صالحه غندور حربحنين عاصم حرب251305102535

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.8520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-02-22السويداء13020017903نجاح حرب هنيديمرح يحيى الشاطر251405102536

الزراعي

1219مرشد تربوي

1711مدرسوزارة التربيةالال65.2320220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-25السويداء13120014861سلوى مزهرديانا راضي غرز الدين251505102537

1741مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال64.3320120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-15السويداء13020010156هيام عجيبهناء مروان زين الدين251605102538

معاون رئيس شعبة الجباية وزارة الموارد المائية451معاون رئيس شعبة الحساباتوزارة الموارد المائيةالال81.2520120مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-09-17السويداء13010025864فدوهشذا ربيع سليم251705102539

والتحصيل

معاون رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية447

والنفقات

448

1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربيةالال59.8320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-19إدلب07220070495بديعةنسمة احمد خطيب251805102540

1659معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال65.1020210معلم صفتربيةإجازة1998-11-27السويداء13030020592اميهانجيال حامد سالم251905102541

1737مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربيةالال62.2320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-03السويداء13010112362نجاح الحسينراميا يحيى الصفدي252005102542

1742مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1744مدرسوزارة التربيةالال63.1520220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-26السويداء13010112365نجاح الحسينبيداء يحيى الصفدي252105102543

1742مدرسوزارة التربيةالال55.8120200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-07السويداء13100020574صباح زين الدينرواد رفيق زين الدين252205102544

1653معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال60.1520210رياض أطفالتربيةإجازة1978-08-25السويداء13010087175مدهلل شمس الدينسناء هزاع ايوب252305102545

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.0620180معلم صفتربيةإجازة1995-11-20السويداء13050020936اميمه عامرنور انور االوس252405102546

وزارة االقتصاد والتجارة الال70.2020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-04السويداء13010137876منتهى ابو راسرهف نصر ابو زيد252505102547

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1028منسق أعمال

الخارجية

1030منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1029منسق أعمال

1087مدرسوزارة السياحة1711مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربيةالال57.0620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-10السويداء13030001243اعتدال فياضوليد حمد ابو راس252605102548

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال62.6420170معلم صفتربيةإجازة1994-10-26السويداء13130011231عبير مهناروان قاسم مهنا252705102549

1721مدرسوزارة التربية1089مدرسوزارة السياحة1723مدرسوزارة التربيةالال56.2220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-03السويداء13010014541سوسن البنيخلود فندي الجوهري252805102550

1741مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربيةالال64.9820140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01السويداء13010071552ناديا الغزاللميس رشراش غزالي252905102551

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال65.9320190معلم صفتربيةإجازة1996-03-18السويداء13010139614عفاف حاتمهيفا وجدي الحلبي253005102552

1716مدرسوزارة التربية1712مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال66.8620160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-09السويداء13010087399اميه النجادديمه فهد ابو شقره253105102553

1747مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال57.2820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-16السويداء13020018093منى ابو عسافسلمى مدحت الشاطر253205102554

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال63.0320210معلم صفتربيةإجازة1997-05-17السويداء13010178859ربيعهرهف ضامن القنطار253305102555

1760مدرسوزارة التربية1757مدرسوزارة التربية1759مدرسوزارة التربيةالال70.8820120تربية رياضيةتربيةإجازة1987-12-03السويداء13010014672الهام حديفهرؤى صالح حديفه253405102556

1706مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال63.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-11السويداء13080004431لينا الطروديمروى احسان الشبلي253505102557

1711مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحة1709مدرسوزارة التربيةالال64.7620040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-26السويداء13090035127الماسه حميدانايناس شكيب بو سعد253605102558

1715مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال62.4320100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-13السويداء13010069287هنيه سلطانرانيه سعد ذياب253705102559

1064فني مخبريوزارة الصحةالال72.8120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-06-20السويداء13090034190منيره جمولرهف نديم ابو حسن253805102560

1746مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال58.6120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-20السويداء13010031809نجاح العباسمياسه كميل صعب عواد253905102561

1748مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1747مدرسوزارة التربيةالال63.9520190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-10السويداء13020036556اكتمال الحلبيأمل نايف اليوسف254005102562

1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1661معلم صفوزارة التربيةالال68.5020200معلم صفتربيةإجازة1988-03-03السويداء13120003762لطفيه الجمالربينه فؤاد البريحي254105102563

1700مدرسوزارة التربية1705مدرسوزارة التربية1704مدرسوزارة التربيةالال70.0220180كيمياء تطبيقيةكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-10-20السويداء13010175658روزه شرف الديندانا وليد شرف الدين254205102564

وزارة االقتصاد والتجارة الال72.3120200إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-06-30السويداء13050016064بهيه نجم نوفلرنا منير كرباج254305102565

الخارجية

122معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1761مدرسوزارة التربية1028منسق أعمال

1661معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال66.0820210معلم صفتربيةإجازة1995-07-21السويداء13010084588ايمان النجادهيلين وليد زريفه254405102566

1740مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1737مدرسوزارة التربيةالال59.1720120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-28السويداء13010136793اميمه ابو درهمينمروه ابراهيم ابو درهمين254505102567

1710مدرسوزارة التربية1708مدرسوزارة التربية1087مدرسوزارة السياحةالال62.1920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-13السويداء13010081869يسره زريفهخزامى هاني زريفه254605102568

1706مدرسوزارة التربيةالال63.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-10السويداء13050020819مها مان الديناسراء سليم شلغين254705102569

1750مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال65.1420200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-10السويداء13050036049سمر الشاميعال حسن الظاهر عزام254805102570

1711مدرسوزارة التربيةالال59.0520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-10السويداء13020001980انتصار ابو محمودندى بسام الصفدي254905102571

1706مدرسوزارة التربيةالال61.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-18السويداء13080022252هنادي شلغينحنان معذى شلغين255005102572

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعنعمال61.9020120إعالمإعالمإجازة1982-10-04دمشق05070024461سوريه عبودعبير حسين سليم255105102573

1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربيةالال62.6720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-09السويداء13060025000ايمان عامرديما عفيف عامر255205102574

1754مدرسوزارة التربية1755مدرسوزارة التربية1751مدرسوزارة التربيةالال64.4820130علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-06-10السويداء13050049515جميله التركيعباده غازي الوهبان255305102575

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال59.3420210معلم صفتربيةإجازة1993-04-28السويداء13020001445فريده الحلبيشذا نزار عز الدين العقباني255405102576

1659معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دمشق01030349160مياده أبو محمودهال جمال الحايك255505102577

1663معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.5420190معلم صفتربيةإجازة1995-05-20السويداء13050019784لطيفه التيمانيديانا خالد عامر255605102578

1677مدرسوزارة التربية1680مدرسوزارة التربية1681مدرسوزارة التربيةالال59.3020223إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1984-09-10السويداء13090035590رساله عطارمزي سعدو ابو خطار255705102579

1139جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال71.1120190جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1994-03-28السويداء13020035838فرنجيه عزامهند صالح السعد255805102580

1664معلم صفوزارة التربيةالال67.7420210معلم صفتربيةإجازة1997-05-07السويداء13010076713ايمانرهف ماجد قماش255905102581

1687مدرسوزارة التربية1682مدرسوزارة التربيةالال70.3620210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-03-18السويداء13070006213افرنجيهنور وليد الجوماني256005102582

1064فني مخبريوزارة الصحةالال68.3020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-11-01السويداء13020013300اقبال نصرمها جمال نصر256105102583

1663معلم صفوزارة التربية1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال60.9220180معلم صفتربيةإجازة1995-08-14السويداء13010030608بشرىرنا يحيى جعفر256205102584

1711مدرسوزارة التربية1707مدرسوزارة التربية1709مدرسوزارة التربيةالال57.5120070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-12السويداء13090026499دنيارانيه هندي ابو دقه256305102585

584دارسوزارة المالية583دارسوزارة المالية586دارسوزارة الماليةالال59.7920210حقوقحقوقإجازة1999-02-28السويداء13010081922اميمهزهره زياد زريفه256405102586

1658معلم صفوزارة التربية1657معلم صفوزارة التربيةالال81.8620090رياض أطفالتربيةإجازة1981-01-16السويداء13010168560صالحهاناس غسان حمزه256505102587

1670مدرسوزارة التربيةالال72.9120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-05-31السويداء13060026102شاميهراويا جزاع نوفل256605102588
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1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال58.9820220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-20السويداء13070014684رئيفهسهى فاضل السمان256705102589

1088مدرسوزارة السياحة1714مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.7320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-09السويداء13050046083عبيرسيرين عصام ابو زكي256805102590

1745مدرسوزارة التربية1743مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال58.1920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01السويداء13060016070نجاة ناصيفوالء فوزات ناصيف256905102591

1739مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال60.7020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-25السويداء13090047418مفيده الشوفيايناس راتب جمول257005102592

1088مدرسوزارة السياحة1717مدرسوزارة التربيةالال57.4420040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-03السويداء13020027118سلوى رافعراميا جمال عبود الشعراني257105102593

1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال66.4320220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-06السويداء13050038335ليماغيداء جاد المولى مكارم257205102594

1750مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1746مدرسوزارة التربيةالال57.3120190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-13السويداء13030019055انتصار كمالنور هندي الخطيب257305102595

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال65.6720220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-01السويداء13010134245جوليتوصال هيسم ابو صعب257405102596

1664معلم صفوزارة التربية1659معلم صفوزارة التربيةالال61.5420210معلم صفتربيةإجازة1996-07-05السويداء13060016523انعام حربحنين مرعب حرب257505102597

وزارة الزراعة واإلصالح 1711مدرسوزارة التربيةالال55.5620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-11السويداء13070021242وهيبه عامرمنار اسد عامر257605102598

الزراعي

1087مدرسوزارة السياحة1214مدرس

1658معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربيةالال64.0420110رياض أطفالتربيةإجازة1975-01-28السويداء13110003254زكيه منذرحنان نواف الصفدي257705102599

1722مدرسوزارة التربية1720مدرسوزارة التربية1718مدرسوزارة التربيةالال61.7920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-17السويداء13020022075أقبالآيه سالم الجبر ابو فخر257805102600

1660معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1662معلم صفوزارة التربيةالال63.1320190معلم صفتربيةإجازة1995-08-20السويداء13130012421نجاح برجاسهنادي كريم الباسط257905102601

1050مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال59.0720210حقوقحقوقإجازة1971-01-05السويداء13050010562لطفيهعماد جميل عبيد258005102602

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال82.9420180معلم صفتربيةإجازة1997-01-23السويداء13020017134نجوى غانمرؤى محمد الحلبي258105102603

1659معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال63.0520210معلم صفتربيةإجازة1997-09-29السويداء13020015303منى حربكفى ناصر السلمان258205102604

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.0220210إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-04-25السويداء13010123542شيخهريم عاطف لمع258305102605

الزراعي

1219مرشد تربوي

وزارة االقتصاد والتجارة 603معاون رئيس قسموزارة الماليةالال53.2320000حقوقحقوقإجازة1973-06-03السويداء13050052429شوهيه الصباحسلطانه جميل الهوارين258405102606

الخارجية

598دارسوزارة المالية1031دارس قانوني

1653معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال63.9620150رياض أطفالتربيةإجازة1982-05-26ريف دمشق03260003225ضميا نصرأحالم نعيم كشيك258505102607

1715مدرسوزارة التربيةالال56.2920090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-08السويداء13010164540سميرهورود نايف ابو خير258605102608

1737مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال62.1520220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-28السويداء13010178450احالم قطينيرنين حسين غيبي258705102609

1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال61.6820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-14الالذقية06020030047نهلهرهف نزار عيسى258805102610

1707مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال66.4020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-21الالذقية06020026396نهلهرزان نزار عيسى258905102611

1745مدرسوزارة التربية1741مدرسوزارة التربيةالال67.0020150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-05درعا12180005867مريمضحى ابراهيم السالمه259005102612

وزارة االقتصاد والتجارة الال58.4420130حقوقحقوقإجازة1989-01-25السويداء13010089119عائدهاينا توفيق االحمد259105102613

الخارجية

101معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل601معاون رئيس شعبةوزارة المالية1031دارس قانوني

1659معلم صفوزارة التربيةالال62.9020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-15السويداء13050004387مهاريمان غالب السمان259205102614

1740مدرسوزارة التربية1738مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال56.8820080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-10-05السويداء13070001013انصافصالح عقاب الحمود259305102615

1737مدرسوزارة التربية1739مدرسوزارة التربية1740مدرسوزارة التربيةالال54.8620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-20السويداء13020034044ابتسام المصريطارق عصام الشاطر259405102616

686رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال65.8820210عالقات عامةإعالمإجازة1976-07-14السويداء13010141747تفاحهصالح مؤيد ابو راس259505102617

1664معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربيةالال82.1320160معلم صفتربيةإجازة1995-03-01السويداء13010176733سهامآالء عدنان شرف الدين259605102618

1087مدرسوزارة السياحة1707مدرسوزارة التربيةالال62.2420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01السويداء13090024895صباح الحجارجمانه جمال الشوفي259705102619

1718مدرسوزارة التربية1723مدرسوزارة التربية1722مدرسوزارة التربيةالال57.7920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-08السويداء13020009134امال حمد نصرنغم غازي عبد الحي259805102620

584دارسوزارة المالية603معاون رئيس قسموزارة المالية598دارسوزارة الماليةالال55.8620000حقوقحقوقإجازة1975-08-09السويداء13060022653سعادشادي سلمان النجم259905102621

131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة514معاون رئيس كتابوزارة العدل585دارسوزارة الماليةالال67.6320180حقوقحقوقإجازة1991-10-03السويداء13080018268نوف قصوعههناء صالح عويدات260005102622

1662معلم صفوزارة التربية1663معلم صفوزارة التربية1664معلم صفوزارة التربيةالال67.5720210معلم صفتربيةإجازة1999-06-22السويداء13010143949سماهر كنعانهيا غسان ابو حسون260105102623

1659معلم صفوزارة التربيةالال64.9620180معلم صفتربيةإجازة1995-07-17السويداء13070021262اقبال حاطومايهم موفق زين الدين260205102624

1709مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1706مدرسوزارة التربيةالال63.1520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-15السويداء13050002530سميه الطويلرزان توفيق الطويل260305102625

1747مدرسوزارة التربية1749مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال64.8820110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-12-30السويداء13010174935فوزيهباسل صالح القنطار260405102626

1740مدرسوزارة التربية1736مدرسوزارة التربيةالال57.3720190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-09السويداء13010160042نظيره ابو عسافمرح موفق ابو عساف260505102627

1715مدرسوزارة التربية1716مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال59.7320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-12السويداء13020033765سوسنهديل حسني الشاطر260605102628

1683مدرسوزارة التربية1687مدرسوزارة التربيةالال61.7620130فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1985-04-07السويداء13090011010لطفيه بوصبحرامي قاسم الشومري260705102629

وزارة التجارة الداخلية وحماية 131معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.5720210حقوقحقوقإجازة1999-09-26السويداء13010095442فاديه غرز الدينمازن عامر غرز الدين260805102630

المستهلك

1032محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية148معاون رئيس شعبة

1749مدرسوزارة التربية1748مدرسوزارة التربية1750مدرسوزارة التربيةالال60.9120190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-16السويداء13010038256جمانا الشعارحنين تيسير ابو طرابي260905102631

وزارة التجارة الداخلية الال59.0020160محاسبةاقتصادإجازة1985-05-12السويداء13080008648مهاخلدون انور القنطار261005102632

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة الموازنة 

والتدقيق

600معاون رئيس شعبةوزارة المالية44معاون رئيس شعبةوزارة التربية149

1657معلم صفوزارة التربية1656معلم صفوزارة التربية1658معلم صفوزارة التربيةالال63.6020120رياض أطفالتربيةإجازة1985-11-28السويداء13010077740نجاه النبوانيوعد مسعود الهادي261105102633

1715مدرسوزارة التربية1713مدرسوزارة التربية1717مدرسوزارة التربيةالال58.2820071لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-12السويداء13090024989فوزيه السعديوليم نبيه السعدي261205102634

1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال62.6220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-04السويداء13070020751هدى عامرشروق سعود عامر261305102635

1707مدرسوزارة التربية1710مدرسوزارة التربية1711مدرسوزارة التربيةالال69.2020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-21السويداء13010110795انصافنسرين حسن الخطيب261405102636

1743مدرسوزارة التربية1745مدرسوزارة التربية1742مدرسوزارة التربيةالال60.4120150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-16السويداء13010121530ابتسام زين الديننقاء جهاد كيوان261505102637
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