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

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

492سائقوزارة الصحة643(سائق )عامل مهني وزارة الموارد المائية642(سائق  )عامل مهني وزارة الموارد المائيةالال6ال1857.002014نعم(د)فئة شهادة سواقة1981-01-19حلب02010130791نعيمة شيخ سعديةمحمود عبد الوهاب بطش108400001

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-08-20حلب02220062811شحوده الحورانثائر خالد اليوسف28400002

الزراعي

1050سائق سيارة

وزارة الزراعة واإلصالح الال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-02-01حلب02220062866شحوده الحورانرائد خالد اليوسف308400003

الزراعي

1050سائق سيارة

1067سائقوزارة السياحة1066سائقوزارة السياحة1065سائقوزارة السياحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1987-04-30حلب02230014692سهيلة جابرمحمد ابراهيم الجابر408400004

الجهاز المركزي 1010سائق آلية خدمةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-04-24حلب02120269544عزيزه النايفامين رمضان العليوي508400005

للرقابة المالية

1013سائق

الجهاز المركزي للرقابة 1057سائقوزارة الصحة1050سائقوزارة الصحةالال10ال0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-07-16حلب02010007099عائشه دقنيشلؤي احمد عبد المجيد608400006

المالية

1013سائق

وزارة االدارة المحلية 1798سائقوزارة الموارد المائيةالال0نعم122.002005نعم(د)فئة شهادة سواقة1990-03-01حلب02090023909ناديه غنوماحمد محمد عنتر708400007

والبيئة

1149سائق ثقيلةوزارة الكهرباء65سائق خدمة

1057سائقوزارة الصحة1050سائقوزارة الصحةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01حلب02020089548غاليةعبد اللطيف زهير درعوزي808400008

1150سائق خفيفةوزارة الكهرباء1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء2243سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1977-03-01حلب02010164902خديجة حلوانيمحمد فارض قباني908400009

247عامل مكبس لنتوزارة الصناعة250عامل تعبئة زيتوزارة الصناعة248عامل معاصروزارة الصناعةالال0ال142.002010نعم1992-05-21حلب02040502232هالهنسرين احمد جمال ناصح1008400010

وزارة الزراعة 2243سائقوزارة التربيةالال9نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1991-01-25حلب02250126060كمينه العبد هللامصطفى عبد الرحمن حاجي محمد1108400011

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1048سائق

الزراعي

1050سائق سيارة

1006سائقوزارة العدلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1975-11-10حلب02420002772سكينة العبدهللاطالل عبد الكريم الضاهر1208400012

وزارة الشؤون االجتماعية الال0نعم114.001981نعم(د)فئة شهادة سواقة1965-01-15حلب02020409450اميرهعبدهللا محمد االحمر1308400013

والعمل

87سائق

وزارة الزراعة 1057سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1979-10-20حلب02190052653فريدهاحمد حميد كالو1408400014

واإلصالح الزراعي

1151سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1055سائق

 )عامل مهني وزارة الموارد المائية1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال177.002005نعمتمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1990-04-04حلب02020147423عهد بيمحمد احمد بي1508400015

(كهربائي

عامل صيانة تجهيزات وزارة الموارد المائية664

كهربائية

1787

1108عامل مقسموزارة النقل206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0ال215.002010نعم1987-02-03إدلب07210114703فاطمة شيحانمؤمنة عماد شيحان1608400016

1108عامل مقسموزارة النقل206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0ال224.002010نعم1990-02-03إدلب07210115535فاطمة شيحانعلياء عماد شيحان1708400017

1108عامل مقسموزارة النقل206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0ال191.002013نعم1997-06-06إدلب07210125816فاطمة شيحانظالل عماد شيحان1808400018

وزارة االدارة المحلية 652سائقوزارة الموارد المائيةالال0ال165.001994نعم(د)فئة شهادة سواقة1978-10-22إدلب07030068921خديجة حبوشفراس محمد زهرة1908400019

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 65سائق خدمة

وحماية المستهلك

622سائق

661سائقوزارة الموارد المائيةالال0ال176.002013نعم(د)فئة شهادة سواقة1986-01-01حلب02210006313زنوب ضريرزهير أمير الرحل2008400020

وزارة الزراعة 1057سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1979-05-06حلب02130034675فاطمهمحمد عبدهللا العلي2108400021

واإلصالح الزراعي

1791سائقوزارة الموارد المائية1050سائق سيارة

206عامل مقسموزارة الكهرباء1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال122.002006نعم1985-06-18حلب02020277044فاطمه ظالممروه حسن سلطان2208400022

2243سائقوزارة التربية1006سائقوزارة العدلالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-06-30حلب02210080925نجاح حج مصطفىمحمد نور عبد السالم حنوره2308400023

95سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0ال122.002000نعم(د)فئة شهادة سواقة1986-01-01حلب02010011075عاليه زين الدينيوسف جمال عويجه2408400024

تمديدات )عامل مهني وزارة الموارد المائيةالال3ال2080.002015نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1979-05-07حلب02210031598خاتون محموديوسف طاهر كنعان2508400025

(صحية

 )عامل مهني وزارة الموارد المائية699

(تمديدات صحية

تمديدات )عامل مهني وزارة الموارد المائية696

(صحية

701

وزارة الزراعة واإلصالح الال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-03-16حلب02130114092لطيفه العمرعمير عبد الرزاق الجمعه2608400026

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1798سائقوزارة الموارد المائية1050سائق سيارة

الزراعي

1061سائق

1057سائقوزارة الصحة1049سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم153.001998نعمسوق عموميشهادة سواقة1986-01-20حلب02050033297لمياءمحمد اسماعيل الحمد2708400027

وزارة الزراعة واإلصالح الال0ال153.001987نعم(د)فئة شهادة سواقة1972-05-20حلب02070022013صبحهوليد حميدي الحميدي2808400028

الزراعي

وزارة االدارة المحلية 655سائقوزارة الموارد المائية197سائق

والبيئة

95سائق باص

وزارة الزراعة 1057سائقوزارة الصحةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-03-16إدلب07190018978سورية رزوقأحمد مصطفى باكير2908400029

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي للرقابة 1050سائق سيارة

المالية

1013سائق

الجهاز المركزي 1057سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1990-01-28حلب02020469116ضحى لبابيديمحمد خير خير الدين لبابيدي3008400030

للرقابة المالية

1006سائقوزارة العدل1013سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم1672.002021نعمخياطةخياطة1983-05-13إدلب07160016210ناديا حمصيحنان على عفاشه3108400031

308سائقوزارة النقل471سائقوزارة الصحة491سائقوزارة الصحةالال0نعم122.002003نعمسوق عموميشهادة سواقة1988-02-24حلب02190005233فاطمهخالد محمد محيمد3208400032

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-01-01حلب02020115303الهام بركاتمحمد محمد جمال تتان3308400033

العلمي

وزارة النفط والثروة 1027سائق

المعدنية

1057سائقوزارة الصحة1049سائق خفيفة

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1980-01-01حلب02270044779الماسمحمد مصطفى سيدو3408400034

الزراعي

وزارة التعليم العالي 1791سائقوزارة الموارد المائية1050سائق سيارة

والبحث العلمي

1027سائق

492سائقوزارة الصحةالال0ال152.002000نعم(د)فئة شهادة سواقة1978-03-10حلب02390030298مريم الشعبانعبد هللا احمد حاج عمر3508400035

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-02-20حلب02030204701عهد بابلليعبيد محمد زياد بابللي3608400036

الزراعي

الجهاز المركزي 1048سائق

للرقابة المالية

وزارة التجارة الداخلية 1013سائق

وحماية المستهلك

1066سائق

تمديدات )عامل مهني وزارة الموارد المائيةالال0ال122.002007نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1993-06-23حلب02060002358امينهمحمد طه عمر كورج3708400037

(صحية

 )عامل مهني وزارة الموارد المائية698

(تمديدات صحية

تمديدات )عامل مهني وزارة الموارد المائية696

(صحية

701

وزارة الزراعة 1049سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01حلب02020589604حسنهحمود رضوان دملخي3808400038

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1050سائق سيارة

الزراعي

1048سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال10نعم0.00ال1993-01-03حلب02140037093حليمهسليم محمود االحمد3908400039

المستهلك

وزارة التجارة 1068عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1067جامع خبز

1023خياطوزارة الصناعةنعمال3نعم0.00الخياطةخياطة1981-09-20حلب02020773758داللمحمد خالد وحيد نجار4008400040

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال142.002001نعمخياطةخياطة1987-01-01حلب02040344195حميدهرهام مصطفى نجار4108400041

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم0.00الطبخ وطهيطبخ وطهي1989-01-25إدلب07240140439أملعزة بديع ناصر4208400042

العلمي

1028طاهي

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-09-10الالذقية06200052997جميلهعامر مدحت بركات4308400043

المستهلك

الجهاز المركزي 1066سائق

للرقابة المالية

وزارة الزراعة واإلصالح 1013سائق

الزراعي

1061سائق

وزارة التعليم العالي 497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدلالنعم0ال2386.002017نعمناسخناسخ2003-01-06حماه05100062283نجوى منصورمروه محمد محمد4408400044

والبحث العلمي

151عامل طباعة

وزارة الزراعة 1057سائقوزارة الصحةنعمال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-11-22حلب02130042053فطيماحمد صطوف ابراهيم4508400045

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1050سائق سيارة

الزراعي

1048سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-07-05حلب02210004364فاطمة البتول حسنإبراهيم يحيى حاجي ابراهيم4608400046

المستهلك

الجهاز المركزي 1066سائق

للرقابة المالية

وزارة الزراعة واإلصالح 1013سائق

الزراعي

1061سائق

الجهاز المركزي 1050سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1976-08-15حلب02030356596بدريه دملخينادر احمد وليد قطيش4708400047

للرقابة المالية

وزارة الزراعة واإلصالح 1013سائق

الزراعي

1048سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال136.002020نعمالتمريضالتمريض1994-01-20حلب02130148216كلثوم الخليلسناء علي االحمد السليمان4808400048

العلمي

162ة/ مساعد ممرض 

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال150.001996نعمخياطةخياطة1981-04-20حلب02030123123عيوش زنجيأماني محمد هالل4908400049

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1989-12-17حلب02120046405هدى العمراحمد زكريا العمر5008400050

وزارة الزراعة واإلصالح 1057سائقوزارة الصحة1006سائقوزارة العدلالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1979-04-17حلب02030298586صبيحةاالمير مازن عبد الهادي اخرس5108400051

الزراعي

1061سائق

وزارة االدارة المحلية 1050سائقوزارة الصحة2243سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-02-06حلب02040144360راضيه عكومؤيد احمد قشقش5208400052

والبيئة

1098سائق باصات مبيت

وزارة الزراعة واإلصالح 1057سائقوزارة الصحة1050سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1974-11-15حلب02130032089حبوس الحاج عبيداسماعيل ابراهيم المحمد5308400053

الزراعي

1048سائق

وزارة الزراعة واإلصالح 1057سائقوزارة الصحة1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1987-01-01حلب02040331427ندىحسين علي الخليف5408400054

الزراعي

1055سائق

وزارة الزراعة 1057سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-01-01الرقة11010162207صالحهبسام عبد الجليل الحماده5508400055

واإلصالح الزراعي

1050سائقوزارة الصحة1050سائق سيارة

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1979-04-05حلب02140095043عيوشعلي عبدو الوهب5608400056

2243سائقوزارة التربية1057سائقوزارة الصحة1006سائقوزارة العدلالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1986-09-10حلب07190006592نوريهحسن مصطفى كيالي5708400057

الرابعة:حلب        الفئة:محافظة

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

1070عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00الكهرباءكهرباء1972-07-17حلب02020095051عواش الحاج احمدبدر الدين حسن ديرى5808400058

وزارة االدارة المحلية 281سائقوزارة النقلالال0ال145.002001نعمسوق عموميشهادة سواقة1984-01-27حلب02210000802المازة ابرصعلي منصور أبرص5908400059

والبيئة

437سائقوزارة التربية65سائق خدمة

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1976-02-01حلب02270040627فهيمه رشيدزهر الدين محمد مركو6008400060

وزارة النفط والثروة 1791سائقوزارة الموارد المائية1151سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1982-02-27حلب02390167308عواشمحمد علي صطوف المصطفى6108400061

المعدنية

1050سائق ثقيلة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1976-04-05حلب02120048054وحيدهمحمد مصطفى الياسين6208400062

المستهلك

وزارة الزراعة 1066سائق

واإلصالح الزراعي

1057سائقوزارة الصحة1048سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال6ال156.002007نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-02-02إدلب07040033143أمينةيوسف عبد الحميد الحاج حسين6308400063

المستهلك

577سائقوزارة المالية281سائقوزارة النقل622سائق

الجهاز المركزي 1006سائقوزارة العدلالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-08-11حلب02020571418عدويه المحمد الحاج حمدومحمد عدنان جاويش6408400064

للرقابة المالية

وزارة الزراعة واإلصالح 1013سائق

الزراعي

1050سائق سيارة

الجهاز المركزي 1006سائقوزارة العدلالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-05-10حلب02020030129فاطمه كزارهحسين ربيع علي ديب6508400065

للرقابة المالية

وزارة الزراعة واإلصالح 1013سائق

الزراعي

1050سائق سيارة

205ناسخوزارة العدلالال0ال179.002009نعمناسخناسخ1994-01-05حلب02260021984نذيره ابراهيمروجين حسن محمد6608400066

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة2000-01-30حلب02130065158سناءباسل محمد ذيب العبدهللا6708400067

الزراعي

وزارة الزراعة 1048سائق

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1050سائق سيارة

الزراعي

1052سائق

وزارة الزراعة واإلصالح الال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-09-20حلب02330048716حلوهحسين عبد المحمود6808400068

الزراعي

وزارة الزراعة 1061سائق

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1048سائق

الزراعي

1055سائق

281سائقوزارة النقل471سائقوزارة الصحة652سائقوزارة الموارد المائيةالال0ال1843.002014نعمسوق عموميشهادة سواقة1987-06-20حلب02210023716آمنه الرحلحسين عيسى شراق6908400069

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1986-06-15حلب02320042956منىياسمين طه كوسه7008400070

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1984-02-27إدلب07010202060خديجةناديا محمد عزو7108400071

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1978-03-02حلب02030050295أمينة هاللناديه عبد الرزاق محمد الهالل7208400072

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال218.002004نعمخياطةخياطة1974-03-15حلب02040081027ورده طهأمينة مرعي طه7308400073

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1972-08-10حلب02030027197خاتونفضيله موسى خضر7408400074

وزارة الزراعة 1808سائقوزارة الموارد المائيةالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-10-10حلب02050024249أمينة السلومصدام محمود الحسين7508400075

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1061سائق

وحماية المستهلك

1066سائق

وزارة االدارة المحلية 1057سائقوزارة الصحة1050سائقوزارة الصحةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-02-17حلب02060103741ودادمحمد ديب عبد العزيز حرح7608400076

والبيئة

1098سائق باصات مبيت

1023خياطوزارة الصناعةنعمال0نعم0.00الخياطةخياطة1999-01-01حلب02030154139صفاء الحمويراما مصطفى االحمد7708400077

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1983-04-01إدلب07180041568مهاذكية علي كوريني7808400078

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال173.002002نعمخياطةخياطة1987-04-22حلب02030073842منيره عبد هللاهازار شريف عبد هللا7908400079

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1995-07-01حلب02030154590صفاء حمويوالء مصطفى االحمد8008400080

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1978-01-01حلب02030050707زلوخفؤاد عثمان خضر8108400081

408/كهربائي/مستخدم حرفيوزارة التربيةالال0ال150.002007نعمتمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1993-01-01حلب02040112101سهير يغمورمحمود محمد سمير شيخ دبس8208400082

206عامل مقسموزارة الكهرباء250عامل تعبئة زيتوزارة الصناعة248عامل معاصروزارة الصناعةالال0ال1325.002018نعم1994-07-25حلب02020092265منتهىعبير محمد ماهر سرميني8308400084

الجهاز المركزي 1050سائقوزارة الصحةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-01-02حلب02020188353حسناء الصالحمحمود نديم عاشور8408400085

للرقابة المالية

1057سائقوزارة الصحة1013سائق

206عامل مقسموزارة الكهرباء1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال2009.002020نعم1990-01-01إدلب07090118097كوثروسيم أحمد نادر الصبوح8508400086

1023خياطوزارة الصناعة1051/خياطة  / عامل مهني وزارة الصحةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1987-04-20حلب02330068628حليمه النصارمريم ناصر دريدر8608400087

1050سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1981-01-01حلب02210000667حليمهمحمد قمر حمدان8708400088

وزارة الزراعة 1061عامل مهني ميكانيكيوزارة الصحةالال0نعم0.00الميكانيك آليات ديزلميكانيك آليات2001-04-20حلب02420018081امونه كدرومحمد فاروق محمد الرجب8808400089

واإلصالح الزراعي

1058عامل ميكانيك

وزارة االدارة المحلية 1057سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1980-11-01حلب02030423031أمينةعبد الكريم عادل أزرق8908400090

والبيئة

وزارة الزراعة واإلصالح 1010سائق آلية خدمة

الزراعي

1052سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1990-08-31حلب02030250445جميله حسنعائشه ابراهيم حسن9008400091

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1989-01-02حلب02300007448سلوىسمير احمد هورو9108400092

الزراعي

وزارة الزراعة 1050سائق سيارة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1052سائق

وحماية المستهلك

1066سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1971-02-06حلب02030357950مديحه شوكعليه منير هاكه9208400093

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1979-06-04حلب02030053174فهيمة العليمها مصطفى عكاش9308400094

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1988-02-10حلب02030230163نورهخلود محمد زياد االبراهيم9408400095

وزارة االدارة المحلية 1796كهربائي شبكاتوزارة الموارد المائيةالال9نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1991-02-20حلب02020208983وحيده سروجيعبد القادر مرعي محمد علي9508400096

والبيئة

عامل صيانة تجهيزات وزارة الموارد المائية1007عامل صيانة

كهربائية

1787

250عامل تعبئة زيتوزارة الصناعة206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0نعم139.001994نعم1979-03-19حلب02090000451سعدهمنى محمد الحاج عساف9608400097

وزارة الزراعة 1803سائقوزارة الموارد المائيةالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-03-10حلب02140056726صالحهعلي فيصل العلي9708400098

واإلصالح الزراعي

1798سائقوزارة الموارد المائية1052سائق

1050سائقوزارة الصحة1057سائقوزارة الصحة1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةنعمال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-11-08حلب02030345802خاتونمحمد عبد الفتاح االحمد الغانم9808400099

وزارة النفط والثروة 1057سائقوزارة الصحة1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال2نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1980-10-04حلب02020078134يسرى علبيمحمد وفا عبد الهادي علبي9908400100

المعدنية

1049سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-10-27حلب02210015785فاطمةحسين يحيى خميس10008400101

المستهلك

وزارة الزراعة 1066سائق

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي للرقابة 1050سائق سيارة

المالية

1013سائق

وزارة االدارة المحلية 1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01حلب02120314240سميره الحاج حسنعبود احمد شعبان10108400102

والبيئة

1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1010سائق آلية خدمة

وزارة التعليم العالي 1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال132.002002نعمعامل مقسمعامل مقسم1986-07-19حلب02360140290عزيزهفيروز نوح بوزي10208400103

والبحث العلمي

472مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

وزارة التجارة 1049سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-28حلب02320108492مريم الحمدماهر عادل حاج اسماعيل10308400104

الداخلية وحماية 

المستهلك

1006سائقوزارة العدل1066سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1981-01-19حلب02100019220أمينةقدور عبدهللا محمد10408400105

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1964-11-29حلب90020012517فاطمةغادة سعد تيم10508400106

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1978-05-08حلب02320189711حميدهرنى محمد اقرع10608400107

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال1611.002016نعمخياطةخياطة1994-09-13حلب02020584548عليه فوطيهبه خالد العثمان10708400108

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1996-01-21حلب02300007258ايماننيروز عدنان ايبش10808400109

وزارة الزراعة 471سائقوزارة الصحةالال0ال2143.002014نعم(د)فئة شهادة سواقة1977-08-08حلب02210035033حليمة حمزةحساني علي حمزة10908400110

واإلصالح الزراعي

652سائقوزارة الموارد المائية170سائق

1057سائقوزارة الصحة1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-05-15حلب02060006952غاليه حمادهاحمد صبحي حماده11008400111

1050سائقوزارة الصحة1057سائقوزارة الصحة1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-06-19حلب02070063750زهيهغازي اسعد السويد11108400112

وزارة التجارة الداخلية 1006سائقوزارة العدل1057سائقوزارة الصحةالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1990-08-30إدلب07150004359فتحيةأحمد كامل دكدك11208400113

وحماية المستهلك

1066سائق

تمديدات /مستخدم حرفيوزارة التربيةالال10ال2311.002016نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1992-09-25حلب02130109899فهيمايحيى ابراهيم الضاهر11308400114

/صحية

تمديدات )عامل مهني وزارة الموارد المائية429

(صحية

718مهني تمديدات صحيةوزارة الموارد المائية709

1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال2343.002014نعمعامل مقسمعامل مقسم1999-10-23الالذقية06010306395روعة منصورغزل منير صادق11408400115

1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال184.002008نعمعامل مقسمعامل مقسم1993-04-01الالذقية06200064115عائدهحال علي الورعه11508400116

وزارة الزراعة 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-02حلب02390102532عائشهشعبان محمد الحمادي11608400117

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1050سائق سيارة

الزراعي

1052سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم190.002007نعمالغسيل والكويالغسيل والكوي1993-01-01إدلب07040055904غيثاءحنان يوسف زمزم11708400118

العلمي

160عامل غسيل وكوي

473مأمور هاتفوزارة الصحة472مأمور هاتفوزارة الصحة474مأمور هاتفوزارة الصحةالال0ال175.001994نعمعامل مقسمعامل مقسم1979-07-20حلب02040302340آمنه شحروررمال محمد كمال نور الدين11808400119

عامل مهني تمديدات وزارة الصحةنعمال0نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1999-10-13حلب02050048770جهانعبد الكريم عبد هللا طبق11908400120

صحية

1060

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1998-08-22حلب02390210985فاطمهدالل محمد صاطرمش12008400121

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة2003-06-01حلب02390211020فاطمهامنه محمد صاطرمش12108400122
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1023خياطوزارة الصناعةالنعم0نعم0.00الخياطةخياطة1974-02-15حلب02220072545آمون شيخ عمرمجيده حمو حمو12208400123

وزارة الزراعة 1010سائق آلية خدمةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1981-03-02دير الزور09020073907مريم خلفابراهيم محمد الرمضان12308400124

واإلصالح الزراعي

1006سائقوزارة العدل1055سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1992-02-02حلب02030042464نوريه رحمهايمان جميل ابو بكر12408400125

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1984-01-10حلب02030132527ثريا قره جوالناحالم محمد وليد ابو شهاب12508400126

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1989-01-01إدلب07150012298صبحة قرموغاندي جمال منصور12608400127

المستهلك

وزارة الزراعة 1066سائق

واإلصالح الزراعي

1006سائقوزارة العدل1061سائق

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-03-08دمشق01040136380جميله سيد احمدوسيم محمد بشير سليق12708400128

الزراعي

وزارة الزراعة 1052سائق

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 1048سائق

والبيئة

1098سائق باصات مبيت

وزارة الزراعة واإلصالح الال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-06-15حلب02220039229فاطمهمحمد حميدو حميدو12808400129

الزراعي

1050سائقوزارة الصحة2243سائقوزارة التربية1050سائق سيارة

الجهاز المركزي 1057سائقوزارة الصحةالال5نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1995-02-12حلب90020020389سالم هالليوسف محمد محمد12908400130

للرقابة المالية

وزارة الزراعة واإلصالح 1013سائق

الزراعي

1048سائق

وزارة االدارة المحلية 1031عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال2نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1976-12-27حلب02210037146مريم جواد ديبكاظم كنعان كنعان13008400131

والبيئة

1796كهربائي شبكاتوزارة الموارد المائية1085عامل صيانة

وزارة الزراعة واإلصالح نعمال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-11-01حلب02130057800بازيجمعة احمد الخضر العلي13108400132

الزراعي

وزارة الزراعة 1048سائق

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1050سائق سيارة

الزراعي

1061سائق

1051/خياطة  / عامل مهني وزارة الصحةالال3ال130.002010نعمخياطةخياطة1973-05-10حلب02260010326فاطمه علكروعمر حسن محمد13208400133

تبريد و / عامل مهني وزارة الصحة1008عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00التبريد وتكييفتبريد وتكييف2002-03-10حلب02030293279ميرفت غزالمحمد راجي محمد غانم شاميه13308400134

/تكييف 

1053

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم1585.002014نعمسوق عموميشهادة سواقة1997-01-25حلب02140055837عدويةعلي محمد الحاج موسى13408400135

الزراعي

وزارة الزراعة 169سائق

واإلصالح الزراعي

450سائقوزارة الدفاع171سائق

الجهاز المركزي 1057سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1994-07-01حلب02010234859فاطمة أبو الخيرابراهيم محمد عزام هاشم13508400136

للرقابة المالية

1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1013سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال2587.002015نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1980-04-22حلب02210004724سكونعباس عبد الحسين القصاب13608400137

العلمي

عامل مهني  تمديدات وزارة الصحة153عامل تمديدات صحية

صحية

وزارة االدارة المحلية 485

والبيئة

98عامل تمديدات صحية

وزارة التجارة 1050سائقوزارة الصحةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-07-01حلب02120144429كفاحعبد الجواد أحمد خلو13708400138

الداخلية وحماية 

المستهلك

1057سائقوزارة الصحة1066سائق

وزارة التعليم العالي 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-07-01حلب02120263236نعيمه الجاسمحسان محمد العلي13808400139

والبحث العلمي

1057سائقوزارة الصحة1027سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم0.00الكهرباء سياراتكهرباء سيارات1983-03-20حلب02210021010خديجةيحيى يونس رستم13908400140

العلمي

كهرباء - عامل ورشات 

سيارات- مولدات 

1025

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1986-02-23حلب02120009326داللمنار محمود الزين14008400141

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1983-01-01حلب02120009320دالل العبد هللاهزار محمود الزين14108400142

وزارة االدارة المحلية 1053سائق ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1979-08-02حلب02220070502سعده الحسينمحمد احمد حسين14208400143

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1012سائق آلية ثقيلة

والبيئة

1059سائق ثقيلة

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1977-03-30حلب02390062362فطيم الشيخوليلى عبد هللا الشيخو14308400144

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1989-04-01حلب02020125540منى حليمهساميه طه كوسه14408400145

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1978-02-13حلب02290008880أمينةليلى حسين كلي14508400146

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-05-16دير الزور09120045347مديحه عطريغالي عبد الفتاح االحمد الصباح14608400147

المستهلك

وزارة التعليم العالي 1066سائق

والبحث العلمي

1050سائقوزارة الصحة1027سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1979-07-20حلب02020171876ثناءمنال حسن حافظ14708400148

1023خياطوزارة الصناعةالال9نعم0.00الخياطةخياطة1991-01-29حلب02050025487منى العليجمعه حسن العلي14808400149

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1974-08-05حلب02210017983أمون بنوديحيى محمد نايف شربو14908400150

المستهلك

1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1057سائقوزارة الصحة1066سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم122.002003نعمناسخناسخ1988-01-01حلب02010144118وفاء بجبوجقمر علي فقاس البيض15008400151

العلمي

وزارة التعليم العالي 151عامل طباعة

والبحث العلمي

158ساحب

وزارة التجارة 652سائقوزارة الموارد المائيةالال5ال132.002013نعم(د)فئة شهادة سواقة1986-06-27دير الزور09030013622ساره الحمودمحمد خلف الفرحان الفرحان15108400152

الداخلية وحماية 

المستهلك

الهيئة المركزية للرقابة 620سائق

والتفتيش

23سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال143.002007نعمخياطةخياطة1989-10-01حلب02210069757وهبه بركاتبسمه محمد الشبلي15208400153

الجهاز المركزي 1050سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1980-07-01حلب02210006370رغداء الرحلعلي يحيى شربو15308400154

للرقابة المالية

1057سائقوزارة الصحة1013سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1968-12-04حلب02040241998اليف محمدعبد الوهاب عمر العمر15408400155

العلمي

وزارة التجارة 1027سائق

الداخلية وحماية 

المستهلك

1006سائقوزارة العدل1066سائق

وزارة الزراعة 1050سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1978-03-01حلب02250107920فهيمهناصر جميل علو15508400156

واإلصالح الزراعي

1006سائقوزارة العدل1050سائق سيارة

خياطة  / عامل مهني وزارة الصحة1023خياطوزارة الصناعةالال0ال1807.002020نعمخياطةخياطة1979-07-08حلب02040368590سميره البيكليلى محمد البيك15608400157

/

1051

خياطة  / عامل مهني وزارة الصحة1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1985-04-01إدلب07170084271حليمة كوزياسمين محمد كوز15708400158

/

1051

469عامل مهنيوزارة الدفاعالال0نعم122.002005نعمخياطةخياطة1990-03-10طرطوس10220006261ازدهار عليزينب محي الدين يوسف15808400159

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال126.002000نعمناسخناسخ1983-01-01دير الزور09010113392وئام صياديريم محي المزيد15908400160

العلمي

وزارة التعليم العالي 151عامل طباعة

والبحث العلمي

205ناسخوزارة العدل158ساحب

وزارة التعليم العالي 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-06-10حلب02040149105دعد طحانرائد عبد الرزاق نعماني16008400161

والبحث العلمي

1806سائقوزارة الموارد المائية1027سائق

وزارة التجارة 1013سائقالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-02-01حلب02020582144مريم جاسم الجبليمحمد عبد هللا الجبلي16108400162

الداخلية وحماية 

المستهلك

1006سائقوزارة العدل1066سائق

1108عامل مقسموزارة النقل206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0ال1445.002019نعم2003-01-09إدلب07160071167رابعةوئام عبدو خليل16208400163

وزارة الزراعة 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1984-09-20حلب02040245088انعام حوريأحمد وليد حوري16308400164

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 1050سائق سيارة

والبحث العلمي

1027سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم164.001993نعمعامل مقسمعامل مقسم1978-03-25حلب02010134726أزهار زعيربانيرهف محمد فائز زينو16408400165

العلمي

206عامل مقسموزارة الكهرباء473مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

وزارة التعليم العالي 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1806سائقوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-09-22حلب02040282395مريم حميدييوسف عبد الكريم السحمان16508400166

والبحث العلمي

1027سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1994-02-05حلب02050082141زينب الجابرامل محمد قليشارو16608400167

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال6نعم1711.002017نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-01-29حلب02320256716امينهعمر خالد الخليفه16708400168

المستهلك

وزارة التعليم العالي 577سائقوزارة المالية620سائق

والبحث العلمي

165سائق

وزارة النفط والثروة 1098سائق باصات مبيتوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1976-01-06حلب02040406351نجاح مبيضمحمد أحمد خربوطلي16808400169

المعدنية

1067سائقوزارة السياحة1050سائق ثقيلة

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1982-06-08إدلب07030017003غاليهفاطمه عبد الرحمن ميرو قهواتي16908400170

وزارة التعليم العالي 206ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدلالال0ال1840.002014نعمناسخناسخ1979-01-01حلب02010061414نجاح السميرمحمد عبد الفتاح مستت17008400171

والبحث العلمي

151عامل طباعة

1023خياطوزارة الصناعةالال0ال194.001990نعمخياطةخياطة1974-05-15حلب02040368737سلمىرويده عبد الحميد مخزوم17108400172

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1985-01-01حلب02120009323دالل عبد هللاعمار محمود الزين17208400173

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة2001-10-26حلب02260000326ملك محمدبشار االسد احمد حسن17308400174

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال163.002004نعمالتمريضالتمريض1987-11-02حلب02420001897فاطمه أمينامينة حسن كدرو المصطفى17408400175

العلمي

وزارة التعليم العالي 162ة/ مساعد ممرض 

والبحث العلمي

161عامل تعقيم

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال183.001998نعمناسخناسخ1984-01-01دير الزور09010112156عائشه البورسانديانا فيصل محمد علي17508400176

العلمي

206ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال151.001988نعمناسخناسخ1973-01-01حلب02010004234الهام سفافمنار عدنان األخرس17608400177

العلمي

206ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة
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الرابعة:حلب        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي والبحث الال10نعم0.00النجار عربينجار عربي1993-01-05إدلب07170010619مطيعه الباشحمزه محمد هاشم دوخه17708400178

العلمي

نجار - عامل ورشات 

خشب عربي

نجار / عامل مهني وزارة الصحة1023

/عربي 

نجار / عامل مهني وزارة الصحة1059

/عربي 

1052

الجهاز المركزي للرقابة 1057سائقوزارة الصحة1050سائقوزارة الصحةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-02حلب02220042171فريده مشاعلمروان محمود مشاعل17808400179

المالية

1013سائق

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1973-09-11حلب02350029029فضهمحمود ناصح الحسن17908400180

الزراعي

وزارة الزراعة 1052سائق

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1061سائق

الزراعي

1048سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال181.002011نعمناسخناسخ1997-01-14حلب02030081007صبحيه هنانوجميله محمود عبسي18008400181

العلمي

205ناسخوزارة العدل497ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال155.001987نعم(د)فئة شهادة سواقة1971-07-29حلب02250096587صفيهزكريا مسلم بارود18108400182

العلمي

وزارة التعليم العالي 168سائق

والبحث العلمي

577سائقوزارة المالية148سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال148.001999نعمعامل مقسمعامل مقسم1984-06-02إدلب07240084698عيوش اليوسفمنى محمد جميل عوض18208400183

العلمي

149عامل مقسم

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1985-03-08حلب02210007322فطوم شربوسامر طاهر حنبالس18308400184

الزراعي

وزارة النفط والثروة 1055سائق

المعدنية

وزارة الزراعة واإلصالح 1049سائق خفيفة

الزراعي

1061سائق

472سائقوزارة الدفاع470سائقوزارة الصحة95سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال7ال146.001997نعم(د)فئة شهادة سواقة1982-02-01حلب02130088246عوش البكاراحمد تركي البكار18408400185

وزارة التعليم العالي والبحث نعمال0ال132.002010نعمالغسيل والكويالغسيل والكوي1996-01-15حلب02040003833فلاير خشمانمحمد ضياء الدين محمد ابو قوس18508400186

العلمي

160عامل غسيل وكوي

662سائقوزارة الموارد المائية660سائقوزارة الموارد المائية661سائقوزارة الموارد المائيةالال0ال2558.002014نعمسوق عموميشهادة سواقة1981-10-20حلب02210010165فاطمة سلومحسين مهدي سلوم18608400187

وزارة التعليم العالي 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1800سائقوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-01-30حلب02020104533غزوه سواسمالك وليد الشبهر18708400188

والبحث العلمي

1027سائق

وزارة االدارة المحلية 1034سائق ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1972-05-20حلب02210054454زهره مروشحسين محمد خليل18808400189

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1016سائق آلية ثقيلة

والبيئة

1021سائق آلية ثقيلة

وزارة التعليم العالي والبحث نعمال0ال128.002000نعمناسخناسخ1985-04-27حلب02040512280مياده فتىساميه كمال فتى18908400190

العلمي

497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

470سائقوزارة الصحة95سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال8ال149.002002نعم(د)فئة شهادة سواقة1984-02-25إدلب07040044400مريم طحانعالء عبد الرزاق خضير19008400191

وزارة التجارة 1050سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1983-06-25حلب02040195218زينب مرادمحمد جمال مراد19108400192

الداخلية وحماية 

المستهلك

1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1066سائق

1150سائق خفيفةوزارة الكهرباء1098سائق باصات مبيتوزارة االدارة المحلية والبيئةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-01-05الالذقية06110005243شفيقهعلي احمد احمد19208400193

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1985-09-19حلب02200068260صبحيه االبراهيمفاطمه بدر الدين قره محمد سلو19308400194

وزارة التجارة 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1981-04-04حلب02020474089مريم الجنيدمحمد خالد الجنيد19408400195

الداخلية وحماية 

المستهلك

1791سائقوزارة الموارد المائية1066سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال9ال138.002008نعمسوق عموميشهادة سواقة1991-05-22حلب02210043363فاطمةالخطيببشار جعفر الخطيب19508400196

العلمي

وزارة التعليم العالي 148سائق

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 165سائق

والبحث العلمي

168سائق

1047عامل تموين طائراتوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2390.002015نعمعامل كازيةعامل كازية2001-01-01حلب02210024762هيفاء المنصورمحمد علي مراد19608400197

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال191.001992نعمناسخناسخ1977-04-27حلب02020259591هدى عبد المعطيمنال محمد علي الكالو19708400198

العلمي

151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال146.002002نعمناسخناسخ1987-01-01حلب02020311087كميلةفاطمه ايوب جبارة19808400199

العلمي

151عامل طباعة

1798سائقوزارة الموارد المائية1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1098سائق باصات مبيتوزارة االدارة المحلية والبيئةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-01-20حلب02400007641خديجه االسعدمحمد خلف الحمود19908400200

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم139.001997نعمناسخناسخ1975-04-12حلب02030250089وداد فالحهمنى عبد الغني خورشيد20008400201

العلمي

497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال255.001994نعمناسخناسخ1979-06-01حلب02040217275فاطمه االصممنتهى عمر جبان20108400202

العلمي

207ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التجارة 1006سائقوزارة العدلالال5نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-01-05حلب02040015450رويده هارونمحمود صالح قصاب20208400203

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 1066سائق

والبحث العلمي

1027سائق

وزارة االدارة المحلية 1050سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1981-01-10حلب02020293668آمنه مرعىعمار عدنان قلعه جي20308400204

والبيئة

1791سائقوزارة الموارد المائية1098سائق باصات مبيت

وزارة التعليم العالي 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1979-01-16حلب02020395829امينهجمال محمد داده20408400205

والبحث العلمي

1791سائقوزارة الموارد المائية1027سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال130.002001نعمعامل مقسمعامل مقسم1986-01-05حلب02020176546وئام االجاتيهديل محمد مصباح دباغ20508400206

العلمي

474مأمور هاتفوزارة الصحة472مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال133.002007نعمعامل مقسمعامل مقسم1993-01-20حلب02010170933ايمان سخلاسراء أحمد جمال الدين شيخه20608400207

العلمي

474مأمور هاتفوزارة الصحة472مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

وزارة التعليم العالي 652سائقوزارة الموارد المائية1150سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0ال141.001998نعم(د)فئة شهادة سواقة1976-05-20الالذقية06090080133مفيدهمنهل كامل الشوا20708400208

والبحث العلمي

148سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال162.001997نعمناسخناسخ1982-12-10حلب02030359428رغداء صوفنورا محمد اديب الخطيب20808400209

العلمي

151عامل طباعة

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1986-09-03إدلب07030067793فاطمةفاتح معروف زهره20908400210

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال9ال130.002009نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-10-01إدلب07190019020آسمة عبيدطه علي الحاج عمر21008400211

المستهلك

وزارة التجارة 622سائق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة واإلصالح 619سائق

الزراعي

194سائق

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1978-01-05حلب02030013573عائشه مصطوأسامه مصطفى الحزوري21108400212

الزراعي

وزارة الزراعة 1050سائق سيارة

واإلصالح الزراعي

1798سائقوزارة الموارد المائية1061سائق

1023خياطوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1992-03-01حلب02020521604منى حليمهزبيده طه كوسه21208400213

وزارة الزراعة 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-25حلب02130088870زبيدهزياد رضوان الحبيب21308400214

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1061سائق

الزراعي

1048سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال1595.002018نعمالتمريضالتمريض2004-01-30إدلب07160102057أميرة عبودابراهيم محمود قزه21408400215

العلمي

163مضمد

الجهاز المركزي للرقابة 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء2243سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1971-02-15حلب02210000766حلميه بصطيقةيوسف عباس األبرص21508400216

المالية

1013سائق

498سائقوزارة العدلالال0ال122.001986نعم(د)فئة شهادة سواقة1971-03-20إدلب07160040158صلوحأحمد يوسف عنان21608400217

وزارة التجارة 1006سائقوزارة العدلالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-11-01إدلب07220083127أبتهاج خطيبعلي خالد خطيب21708400218

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط والثروة 1066سائق

المعدنية

1049سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة 1050سائقوزارة الصحةالال0ال210.002013نعمسوق عموميشهادة سواقة1995-11-30حلب02210096063فهيمه جمويوسف علي جمو21808400219

المعدنية

1057سائقوزارة الصحة1049سائق خفيفة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال208.002004نعمناسخناسخ1989-07-15حلب02040334058ليلى فتوحهبه معتز سيد21908400220

العلمي

151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال161.002001نعمناسخناسخ1987-01-01الحسكة08170026403حذام الفناش العمربراءه محمد أمين الشيخ حسن22008400221

العلمي

497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

206عامل مقسموزارة الكهرباء1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال137.001999نعم1983-09-13إدلب07160072072ملكأمينة عبد اللطيف التركة22108400222

1023خياطوزارة الصناعة1051/خياطة  / عامل مهني وزارة الصحةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1974-03-01حلب02020486894عائشه نور الدينعفاف احمد شاهين22208400223

1006سائقوزارة العدل1802سائقوزارة الموارد المائية1800سائقوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-07-02حلب02020104453غزوه سواسخالد وليد الشبهر22308400224

خياطة  / عامل مهني وزارة الصحة1023خياطوزارة الصناعةالال0ال133.001996نعمخياطةخياطة1977-02-20الالذقية06170022204ساجيههوال اسعد عيسى22408400225

/

1051

1106سائق آلياتوزارة النقل577سائقوزارة المالية1006سائقوزارة العدلالال0ال136.001997نعم(د)فئة شهادة سواقة1982-01-01حلب02040005184حسناء لبنيهمحمود محمد علي ارمنازي22508400226

الجهاز المركزي 1006سائقوزارة العدلالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-06-14حلب02020432898صباح حايكعمر عبد الرحمن مصري22608400228

للرقابة المالية

وزارة التجارة الداخلية 1013سائق

وحماية المستهلك

1066سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-09-01حلب02020307278هيام مزيكأحمد محمد نهاد ناصر آغا22708400229

العلمي

1006سائقوزارة العدل1050سائقوزارة الصحة1027سائق

 )عامل مهني وزارة الموارد المائية408/كهربائي/مستخدم حرفيوزارة التربيةالال0ال1615.002014نعمتمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1999-01-20حلب02040508499حميده عتالعلي سهيل سواس22808400230

(كهربائي

وزارة التعليم العالي 664

والبحث العلمي

150كهربائي
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الرابعة:حلب        الفئة:محافظة

ميكانيك  )عامل مهني وزارة الموارد المائية67عامل ميكانيكيوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0ال142.001994نعمميكانيك آلياتميكانيك آليات1977-10-21حلب02220061356حسنه علوشأسعد محمود علوش22908400231

(ديزل 

446(ميكانيك )عامل مهني وزارة الدفاع644

وزارة التجارة الداخلية 1050سائقوزارة الصحة1049سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-03-08حلب02020445176سنيحه بيمحمد صالح صباح نازي23008400232

وحماية المستهلك

1066سائق

205عامل مهني درجة ثالثةوزارة الكهرباءالال0ال143.002000نعمغسيل وغيار زيتغسيل وغيار زيت1984-05-25حلب02020471382شمسه العثماناحمد عادل األحمد23108400233

الجهاز المركزي 1050سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1974-03-17إدلب07030026902صبيحة جلليبالل محمد خطيب23208400234

للرقابة المالية

وزارة النفط والثروة 1013سائق

المعدنية

1050سائق ثقيلة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال163.001997نعمعامل مقسمعامل مقسم1983-06-24حلب02020557513عروبهربا محمد اسامه حموي23308400235

العلمي

473مأمور هاتفوزارة الصحة474مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال170.002010نعمناسخناسخ1995-05-01حلب02010342221ندىرهف ماهر العقيلي العمري23408400236

العلمي

497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال181.001995نعمناسخناسخ1981-10-15حلب02010121863زينب طحانرنا محمد جوخه دار23508400237

العلمي

497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال135.002009نعمناسخناسخ1994-01-12الحسكة08170028601سلوى الحجارأماني محمد كنجو23608400238

العلمي

497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي 206ناسخوزارة العدل497ناسخوزارة العدلنعمال0ال162.002004نعمناسخناسخ1989-04-02حلب02010030025فاطمه محمد ديباسماء محمد حاج ابراهيم عرعور23708400239

والبحث العلمي

151عامل طباعة

عبد الحكيم عبد المجيد مجيد 23808400240

عيسانو

وزارة الزراعة واإلصالح الال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01حلب02190086819ساميه

الزراعي

1057سائقوزارة الصحة1050سائقوزارة الصحة1055سائق

وزارة االدارة المحلية 1054عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00الكهرباء الصناعيةكهرباء الصناعية1978-10-18حلب02100080119عزيزه محمودعبدو يوسف بركات23908400241

والبيئة

1022عامل صيانة

437سائقوزارة التربية577سائقوزارة المالية470سائقوزارة الصحةالال0ال2223.002014نعم(د)فئة شهادة سواقة1974-12-25حلب02210005812زمزم نشابحسين عباس غزال24008400242

وزارة التعليم العالي 497ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدلالال0ال229.002008نعمناسخناسخ1993-02-05حمص04060009520اسمهان ياسميناريج احمد جردي24108400243

والبحث العلمي

151عامل طباعة

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال137.002005نعمناسخناسخ1990-06-27حلب02290045981فاطمه مدورروكان سليمان عبد القادر24208400244

العلمي

207ناسخوزارة العدل205ناسخوزارة العدل151عامل طباعة

1108عامل مقسموزارة النقل206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0ال241.002010نعم1994-01-01إدلب07160093006ثناء الشوبكعبد القادر أحمد شوبك24308400245

وزارة االدارة المحلية 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1974-07-20حلب02330110267حليمه الحميدييوسف رافت الطاهر24408400246

والبيئة

وزارة الزراعة واإلصالح 1014سائق آلية ثقيلة

الزراعي

1055سائق

1023خياطوزارة الصناعة1051/خياطة  / عامل مهني وزارة الصحةالال0ال140.001995نعمخياطةخياطة1980-11-02حلب02050031029فضه الجراد الحسينمريم محمد الجمعه24508400247

248عامل معاصروزارة الصناعة206عامل مقسموزارة الكهرباء1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال133.002012نعم1996-05-05حلب02030002411خديجه عبد العزيزايمان عبد هللا باش24608400248

وزارة الزراعة واإلصالح الال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1984-01-05حلب02130079452حاجة المحمدرافت احمد العبد هللا24708400249

الزراعي

وزارة الزراعة 1048سائق

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 1050سائق سيارة

الزراعي

1052سائق

وزارة الزراعة واإلصالح الال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-11-01حلب02240045615صباح دخيلعمر عنون باكو24808400250

الزراعي

1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1048سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال4نعم221.002011نعمالتمريضالتمريض1996-03-01حلب90020022491مريم حديدمحمد نضال الريفي24908400251

العلمي

162ة/ مساعد ممرض 

2243سائقوزارة التربية1152سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-01-30حلب02120081999نضال طاهر عبد الواحدعبد الرزاق وليد العثمان25008400252

وزارة التعليم العالي والبحث الال3ال135.001987نعمعامل مقسمعامل مقسم1972-05-25حلب02090032233امينهابراهيم محمود بطايحي25108400253

العلمي

149عامل مقسم

عامل صيانة مركبات وزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00الميكانيك آليات ديزلميكانيك آليات1971-09-10حلب02330072917امونه الخضراسماعيل عبد الهادي المحمد العلي25208400254

ديزل

1788

وزارة االقتصاد والتجارة الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-08-21حلب02010180009صفيه قيلشمحمد نديم محمد بدر قيلش25308400255

الخارجية

وزارة االدارة المحلية 2243سائقوزارة التربية1072سائق

والبيئة

1010سائق آلية خدمة

وزارة الزراعة واإلصالح نعمال0نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1995-08-26حلب02030020218فطوم العمومحمد جمال النحاس25408400256

الزراعي

وزارة الزراعة 1057عامل كهرباء

واإلصالح الزراعي

1120عامل مهني كهربائيوزارة النقل1053عامل كهرباء

1006سائقوزارة العدل1050سائقوزارة الصحة1049سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1975-03-11الرقة11010125429فوزيه حسانيمحمد أيمن احمد غراب25508400257

206عامل مقسموزارة الكهرباء1108عامل مقسموزارة النقل473مأمور هاتفوزارة الصحةالال0ال231.002014نعمعامل مقسمعامل مقسم1999-01-01إدلب07210125918غصون شيحانمحمد قتيبة عامر شيحان25608400258

وزارة التجارة 1050سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2442.002015نعم(د)فئة شهادة سواقة1985-07-20حلب02210019687فاطمة عباسمحمد أحمد شربو25708400259

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط والثروة 1066سائق

المعدنية

1049سائق خفيفة

1107سائق معدات أرضيةوزارة النقل2243سائقوزارة التربيةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-03-20حمص04180021374فاطمهعلي محمد الضحيك25808400260

1108عامل مقسموزارة النقلالال9ال166.002006نعم1991-06-20حلب02020431077سميه عزيزيمحمد محمود عزيزي25908400261

250عامل تعبئة زيتوزارة الصناعة1108عامل مقسموزارة النقل206عامل مقسموزارة الكهرباءالال0ال1441.002018نعم2003-01-01حلب02020456258فاطمه بدوي عسافتسنيم احمد مالح26008400262

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال184.002001نعمعامل مقسمعامل مقسم1987-04-26حلب02030390831رجاءعبد الحميد أحمد خطيب26108400263

العلمي

472مأمور هاتفوزارة الصحة474مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

1800سائقوزارة الموارد المائية1149سائق ثقيلةوزارة الكهرباء2243سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-01-30حلب02400009048طرفه المحمدحمادي خضر المحمد الحمد26208400264

206عامل مقسموزارة الكهرباء1108عامل مقسموزارة النقلالال0ال126.002003نعم1989-01-15حلب02020040907نهال مشاعلهبه جالل مشاعل26308400265

وزارة النفط والثروة 1152سائق خفيفةوزارة الكهرباء1006سائقوزارة العدلالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-11-26حلب02030009396خديجه علولوأحمد فؤاد علولو26408400266

المعدنية

1049سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية 1057سائقوزارة الصحة1010سائق آلية خدمةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1980-07-20الرقة11010146457فطيمياسر محمد عادل الغازي26508400267

وحماية المستهلك

1066سائق

وزارة التعليم العالي والبحث الال4نعم0.00الحدادة و  لحامحدادة و  لحام1995-10-16حلب02210007473منىعبد اللطيف علي شمس الدين26608400268

العلمي

حدادة )عامل مهني وزارة النقل1021حدادة- عامل ورشات 

(ولحام

1795عامل حدادة ولحاموزارة الموارد المائية1122

وزارة التعليم العالي والبحث الال0نعم0.00الدهاندهان1970-02-15حلب02250074682نور الهدىبدران عبد الرحمن عبدي26708400269

العلمي

1024دهان- عامل ورشات 

1007عامل صحيةوزارة العدلالال0نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1981-06-23حلب02030277858فاطمهماهر عبد الغني جمرك26808400270

كهرباء  / عامل مهني وزارة الصحة1058/كهرباء  / عامل مهني وزارة الصحةالال9نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1991-03-23حلب02020387713ناديه حالقمحمد عطا محمود ديري26908400271

/

وزارة التعليم العالي 1055

والبحث العلمي

- عامل ورشات 

- كهرباء مولدات 

سيارات

1025

2243سائقوزارة التربية1149سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1151سائق ثقيلةوزارة الكهرباءنعمال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-03-01حلب02130007082امونه الكيفوحسن احمد الكيفو27008400272

1151سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1791سائقوزارة الموارد المائية1790سائقوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1977-02-07حلب02090014276اديبه محمد عليخالد محمود ابراهيم27108400273

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال1566.002019نعمعامل مقسمعامل مقسم1980-01-31حلب02020611252كميلهسوزان محمد خضاضه27208400274

العلمي

206عامل مقسموزارة الكهرباء474مأمور هاتفوزارة الصحة149عامل مقسم

وزارة التعليم العالي والبحث الال0ال152.002008نعمناسخناسخ1994-01-01حلب02030210336رغداء بركاتآيه محمد جمال برو27308400275

العلمي

151عامل طباعة

677(كهربائي)عامل مهني وزارة الموارد المائية717مهني كهرباءوزارة الموارد المائية416/كهربائي/مستخدم حرفيوزارة التربيةالال0ال180.001998نعمتمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1984-01-20حلب02130114403مطره الحنشمشعل هالل الحنش27408400276

1107سائق معدات أرضيةوزارة النقل2243سائقوزارة التربيةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-07-10حلب02020387870كوثرعباس احمد عزازي27508400277

1790سائقوزارة الموارد المائية1107سائق معدات أرضيةوزارة النقل2243سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1964-06-18حلب02040394313عيوشمحمود محمد حناوي27608400278
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