
نوع المؤهل تاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

العلمي

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العام

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.4820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-10حلب02250148540وحيده مصريابراهيم عبد الرحمن حنان108100001

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال58.9920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-16إدلب07010034293فطينة حاج عسافأسامة وحيد عصفور208100002

494دارسوزارة المالية492دارسوزارة المالية493دارسوزارة الماليةالال69.3120050محاسبةاقتصادإجازة1977-03-19حلب02030068304فوزيه  المحمودوفا أحمد االحمد308100003

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال65.7720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حلب02090045617فاطمه حوريعبير نصر الدين علي الحوري408100004

185معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال62.7720200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حلب02060102848دريهفاطمه علي حمندوش508100005

وزارة الزراعة واإلصالح 11طبيب بيطريوزارة االدارة المحلية والبيئةالال69.4220190طب بيطريطب بيطريإجازة1995-01-02حلب02230037037فضيلةحسين محمد عروق608100006

الزراعي

وزارة الزراعة 133طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

138طبيب بيطري

249مدرسوزارة التربية244مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال66.2620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-31حلب02080137576فائزه زهرةسالف عادل اللطيف708100007

260مدرسوزارة التربيةالال80.5320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-15حلب02370028702خديجةعليه اسماعيل حمو808100008

اسماعيل مصطفى جمعه 908100009

غريبو

260مدرسوزارة التربيةالال67.1420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02390038893فاطمه

243مدرسوزارة التربيةالال71.3620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-02-08حلب02210007585بتولزينب احمد شربو1008100010

250مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال59.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-05حلب02130016274فيظه المحمد الجميليمنيره حسن الخليل1108100011

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال61.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-20حلب02020573888سميهداليا محمود عقاد1208100012

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال73.7620210معلم صفتربيةإجازة1994-10-15حلب02220022955حياة الخطيبأميرة يوسف الحاجي1308100013

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال73.9820210معلم صفتربيةإجازة1992-07-11حلب02030028169هند زيدودعاء فؤاد الخليف1408100014

260مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال64.5420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-11-10حلب02030306057هدى قس ابراهيمحالمونيك جورج خايف1508100015

181معلم صفوزارة التربيةالال69.6320190معلم صفتربيةإجازة1983-01-01حلب02130005287وفاء اسماعيلسميه عبد الرزاق الشاوي1608100016

247مهندسوزارة النقل246مهندسوزارة النقلالال75.0720170هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1994-02-05حلب02020109386امينه ميالجيكوثر يحيى خضر مجدمي1708100017

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال61.9520200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-25حلب11010062420عائشه قبه بيمريم محمد علي المزعل1808100018

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال90.0620115التمريضالتمريضإجازة1988-06-14حلب07220021991أمينةرائد هاشم زرعة1908100019

العلمي

87ممرض مجاز

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال75.2120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02330054605فاطمه العثمانعرين ابراهيم الحسن العثمان2008100020

492دارسوزارة المالية494دارسوزارة المالية493دارسوزارة الماليةالال64.9920100محاسبةاقتصادإجازة1987-01-07حلب02010111433غاليةسهار محمد علي خشفه2108100021

280مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال63.4120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حلب02250104680وقفيهنسرين ابراهيم النعسان2208100022

وزارة التجارة الداخلية 81معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال64.6020160محاسبةاقتصادإجازة1989-01-21حلب02040093105اميه حالقمصطفى بكري بوادقجي2308100023

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 95معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

135

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1988-08-25حلب02100014994حليمه قنطارفاطمه الزهراء أحمد أحمد2408100024

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية220مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربيةالال69.9720130فيزياء

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1997-01-03حلب02040157914زبيده بيره جلكيهناء عالء حالق2508100025

المشروعات صغيرة

مصرف سورية 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال80.2120210

المركزي

1017دارس اقتصادي

198مدرسوزارة التربيةالال68.9120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب02040164923منى دليواتيريان أحمد سكر2608100026

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال74.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-01حلب02020367016هند فداويبدور محمد زهير حمويه2708100027

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال61.4920209تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-04حلب02200052085عائشه العليزكريا حسين شعبان2808100028

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.5520210معلم صفتربيةإجازة1993-03-27حلب02020624066عيشه سعيدفاتن احمد زهرا2908100029

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال57.3020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02040444249رنانور حسين جديع3008100030

وزارة التجارة الداخلية 513دارسوزارة الماليةالال66.2020200اقتصاداقتصادإجازة1994-08-15حلب02060006829سوريه شعبانشعبان محمد حماده3108100031

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 95معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال64.8020200شريعةشريعةإجازة1995-01-01حلب02040109383فلايربتول أحمد فؤاد حريري3208100032

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال58.6420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-30حلب06010038542مريم فتحأمل غسان زينبو3308100033

277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال58.8820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-10حلب02120081975نجاح خللو بكرومنتهى سالم الجمو3408100034

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال63.3620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-20حلب02040596578انا حاج حسينشهد محمد هالل نجار3508100035

374رئيس شعبةوزارة الدفاع246مهندسوزارة النقل247مهندسوزارة النقلالال78.8720200هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1996-01-01حلب02100007392حسناء علي الخطيبدعاء محمد علي الخطيب3608100036

254مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.3520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-03حلب02190002056فاطمه محمودمحمود خالد شعبو3708100037

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال68.5220210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-14حلب02020301412سمرسنا اسعد لبابيدي3808100038

والتنفيذ

541

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-01-14حلب14040043010فاطمه السيدنسرين محي الدين زهوه3908100039

كيمياء<

238مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربيةالال69.6720140كيمياء تطبيقية

وزارة االدارة 516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال74.2720190حقوقحقوقإجازة1997-08-20حلب02060111077بدريه شرقهدى ديبو شرق4008100040

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال69.8020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-28حلب02070082961بثينه الصالحخديجه محمد الصالح4108100041

200مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربيةالال72.3520110رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-12-23حلب10010045533نوال ادريسحنان خضر خضر4208100042

288مدرسوزارة التربية287مدرسوزارة التربية286مدرسوزارة التربيةالال60.0120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-17حلب07050001146غادة جبانمحمد عبد الرحمن جبان4308100043

197مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالنعم68.8920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-11-06حلب04140020377رداح مرعيمرام سليمان مصطفى4408100044

182معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال61.6320210معلم صفتربيةإجازة1996-05-01الالذقية04010012630سوسن عنقهنور فهد عنقه4508100045

207مدرسوزارة التربية208مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال71.6820200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1990-03-11حلب02030450198زمو عبودحسناء حسن شويخ4608100046

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال65.8720200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-01حلب02070112315نوال الحاج احمدرغداء عبد الحنان الجوهر4708100047

197مدرسوزارة التربيةالال67.6820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-09حلب02130168279زلخه السالمجمانه عواد عاشوري4808100049

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية499دارسوزارة المالية130معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال61.0120090حقوقحقوقإجازة1984-09-28حلب02030319700فاطمة جبقجيايمان خالد جبقجي4908100050

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية 

والتخطيط

544

263مدرسوزارة التربيةالال64.1420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02حلب02130056888رتيبهناهد عمر الحجي5008100051

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-21حلب02220067382هيام حمودهبه حسن الحسين5108100052

277مدرسوزارة التربية276مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربيةالال61.5720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-04حلب02250124462دنيا حسنجوان احمد عبدو5208100053

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.0720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-16حلب07250002319إيمان مرتينيهداية سعد الدين عبدو5308100054

184معلم صفوزارة التربيةالال66.0920210معلم صفتربيةإجازة1988-08-03حلب02040011244فاطمه بيبي كفر داعليريم كمال سباغ5408100055

272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال61.9620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-23حلب02040071014سميه داالتيلينا حسن سمان5508100056

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1984-01-02حلب02040196253دالل شواعال مروان حسكير5608100057

المشروعات صغيرة

549محلل اداريوزارة الموارد المائية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة514دارسوزارة الماليةالال66.6520180

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال70.0120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02030157713رانيا كياليالما محمد غسان صالحيه5708100058

هندسة ميكانيكية إجازة1994-08-09حلب02250110279فدوى نعساندياال فهيم محمد5808100059

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة الزراعة واإلصالح 136مهندس كهربائيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال76.2420200تحكم آلي

الزراعي

140مهندس كهربائي

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال81.0920140اقتصاداقتصادإجازة1992-01-20حلب10090089689غاليه طحانفوز خالد طرابلسي5908100060

التخطيط

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية91

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-16حلب06120006231وسيمه محمدديانا هيثم علي6008100061

181معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية185معلم صفوزارة التربيةالال63.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-07-20حلب06100027424سميره حرفوشروشان محمد عيسى6108100063

254مدرسوزارة التربيةالال65.5420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-30حلب02130063154سنيه المصطفىختام احمد حبال6208100064

1050مدرسوزارة السياحة255مدرسوزارة التربية1031مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال57.7920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-08حلب02070026313زكيه الشيخ عليتيماء نوري الجمعه6308100065

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال61.0220150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حلب02040258023ميادهرنا أحمد فالح6408100066

241مدرسوزارة التربية248مدرسوزارة التربية249مدرسوزارة التربيةالال68.5120190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-10-06حلب02380002023سميرة حاجي عليمايا محمد رحماوي6508100067

289مدرسوزارة التربية287مدرسوزارة التربية286مدرسوزارة التربيةالال66.4220190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02380001359هالله عليويياسمين نصر الدين حاجي علي6608100068

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال71.5620180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1993-03-18حلب06090100805والءسمر اكرم خرما6708100069

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة 38

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني

وزارة التجارة 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة126معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال67.3720110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1987-01-29حلب02040143599هنيلة قطاشابتهال غسان قطاش6808100070

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01حلب02250077854حليمهعواش خليل احمد6908100071

286مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال59.1720200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02250122837حليمه احمدزليخه خليل احمد7008100072

188معلم صفوزارة التربية187معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال69.7020170رياض أطفالتربيةإجازة1994-11-16حلب10180010104غانيه ابراهيمشروق عيسى سليمان7108100073

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.5220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-30حلب02040423831جميله ارملهفاطمه عبد العزيز شحود7208100074

األولى:حلب        الفئة:محافظة

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

282مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال63.8520210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05حلب02210034958رتيبه عباسغدير فيصل حمزه7308100075

184معلم صفوزارة التربيةالال64.9820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حلب02250126539ليلى شيخوعبير محمد حمو7408100076

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.6020183لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-20حلب02220053316فضيله األطرشمحمد محمود األطرش7508100077

332مدرسوزارة التربيةالال71.5820200تصميم داخليفنون جميلةإجازة1998-07-01حلب90020023644سناء ابو زليخةإيناس عرفان ابراهيم7608100078

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال62.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-25حلب02020431913عائشه حبالضحى احمد عزيزي7708100079

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.4020190علوم األغذيةهندسة زراعيةإجازة1997-03-21حلب02200036222يسرى موسى حالقشهد محمود الياسين7808100080

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 107رئيس مخبر

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

184معلم صفوزارة التربيةالال65.5020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02030255615فطينه خطيبعال عبد الحق الخطيب7908100081

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال57.9220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-12-10حلب02120256162نجمه الناعسعمار مسلم الناعس8008100082

500دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية477دارسوزارة الماليةالال58.2920118حقوقحقوقإجازة1985-09-07حلب02070088465فطيم الحسنحسين مصطفى العبد8108100083

259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حلب02060123132نهاد سمانيغفران عبد الباسط حرح8208100084

261مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال68.8220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-08حلب02040192080نجوا البيكامل محمد شنن8308100085

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال73.7020210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1998-06-13حلب02120079440لحظهمرام احمد العبدو8408100086

والتنفيذ

541

289مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال64.9820180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-03حلب02040508838مها خشانبتول جميل سرحيل8508100087

262مدرسوزارة التربية267مدرسوزارة التربية266مدرسوزارة التربيةالال60.7420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-26حلب02010154268فاطمة مدكوكاسراء محمد زكريا بودقة8608100088

وزارة التجارة 420إداري جامعيوزارة الصحة131معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال71.5120210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01حلب02270029271فطومه العبد هللاكفايه جمعه النويحي8708100089

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال70.8320130جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-02-25حلب02040076597صبحيه زيدانمنال محمد حجار8808100090

والتنفيذ

541

وزارة التجارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال60.2820190اقتصاداقتصادإجازة1993-01-28حلب02010228731ظبية اشرفيلبنى ابراهيم جبور8908100091

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال59.3220080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-07حلب02040151146صلوح مصطفىسهام ابراهيم زعرور9008100092

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-06-12حلب02010258031غادة عجميآية بسام برغوث9108100093

فيزياء<

221مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربيةالال78.0720210فيزياء

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال62.7320090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-05حلب02090030871جمول هاشمأمل محمد سعيد حايد9208100094

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال70.2720200اقتصاداقتصادإجازة1992-05-04حلب02020037156نهى نازيرند عبد الوهاب مدراتي9308100095

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 95معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

1054موجهوزارة السياحة1036مرشد تربويوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال76.3020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-07-10حلب02020027610مياده ديابمروه تيسير الهوا9408100096

283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال62.8120150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-01-02حلب02040195338أنيس وتيأمل عبد الرحمن اميري9508100097

513دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية97مساعد إداري أولوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال59.1420100حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1976-01-01حلب02030209016هيفاء بابيرشا محمد عدنان سماقيه9608100098

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-07-01حلب07040064171رحمةغادة مصطفى صنوني9708100099

كيمياء<

227مدرسوزارة التربية225مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربيةالال70.3820210كيمياء بحته

495دارسوزارة المالية334معاون رئيس شعبةوزارة التربية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال72.6320200محاسبةاقتصادإجازة1988-01-28حلب07250005001سميرة سعودشيرين محمود سعود9808100100

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال59.6220190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-20حلب02030122781اليزابيتبرالنت باركيف دباغيان9908100101

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادماجستير1973-09-05حلب02010141709بديعة وطفهزكريا عبد هللا ضبيط10008100102

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 513دارسوزارة الماليةالال86.8620190

العلمي

وزارة التجارة 96مطور أتظمة معلومات

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال74.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-05-15حلب02040253917جنان الالطهنور عصام دحروج10108100103

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال60.4820170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-04حلب07180035134سهى علي آغاجمان جمال حاج حسين10208100104

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحةالال82.4620200اقتصاداقتصادإجازة1987-06-09حلب02020026553سوسن تفنكجيرقيه محمد بسام عبه جي10308100106

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال69.3320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حلب05010424928سهيله النبهانهاجر سليمان حمشو10408100107

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.5320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01إدلب07010121649خديجةقمر محمد سعيد قره محمد10508100108

184معلم صفوزارة التربيةالال70.9920218معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حلب02200028980قدريه الحسينخالد جمعه جمعه10608100109

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال58.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-15حلب02030211759فاطمة محمد ابوراسآيات عبيد العبيد المحمد10708100110

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-10-10حلب90020018422حرية موسىمها احمد مراد10808100111

كيمياء<

223مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربيةالال69.3920180كيمياء بحته

264مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال63.0720190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب07180040789بسمة جسريريما أسامة الخطيب10908100112

98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.8620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-31حماه05060030265زكيه محمدبشرى رضوان المحمد11008100113

193مترجموزارة الكهرباء1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحةالال70.6320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02120243866دينادياال محمد زياد الشهابي11108100114

وزارة الزراعة واإلصالح 118مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال72.6620210علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1999-01-06حلب02220034207خلود العمرشيماء حسن حميدو11208100115

الزراعي

وزارة االدارة 119مهندس زراعي

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال79.7020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب02030024369سحر القاسم الشيخ طهحال شعبان السالم11308100117

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال67.2220190دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-03-09حلب02030365913سمر كنعانسميره مصطفى عقيل11408100118

السجل العقاري

503دارسوزارة المالية501دارسوزارة المالية12

184معلم صفوزارة التربيةالال72.0020200معلم صفتربيةإجازة1995-03-01حلب07030030092بتول دبسحميده علو صوفان11508100119

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-11-05حلب02030137803ناديه رشيدداريا محمد بالل11608100120

كيمياء<

229مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربيةالال76.8620170كيمياء بحته

249مدرسوزارة التربية248مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال69.9720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-05-20حلب02010017014غاليه شحادهاحمد جالل الدين حباب11708100121

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال66.30201010محاسبةاقتصادإجازة1984-07-14حلب07150014663خيرية خليلعبد هللا حسن العبد هللا11808100122

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري

وزارة االقتصاد والتجارة 97

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الحسابات المصرفية 

والميزانية

510دارسوزارة المالية136

171أمين مكتبةوزارة التربية169أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربيةالال68.5420190المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-21الالذقية06020017645سميره بليديعالء محمد صبيح11908100123

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةنعمال65.3920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-25حلب02060102190مياده مصطفىآيه رضوان حماده12008100124

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربيةالال80.6120180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02040131438هناء البرنجاح عمر سنكري12108100125

198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال81.5420180رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1994-05-01حلب02410012390مريم المحمدحميده خليف الحموي12208100126

261مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال60.3020130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حلب02020031722رحمه أحمدمحمد زاهر عكرمه حسون12308100127

261مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال56.0820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1973-01-24حلب02030045921ملك قبانيعفراء محمد عدنان خزنه12408100128

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-05-26حلب04140017925نوال اسماعيلبانه عيسى اسماعيل12508100129

كيمياء<

228مدرسوزارة التربية227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربيةالال66.2320210كيمياء بحته

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال65.3620213فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02130075090فاطم العويسمحمود محمد الحمدين12608100130

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال68.9120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-24حلب02220078586فخريه حمدانهبه فيصل موسى12708100131

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-01-02حلب02020128575فاطمه منيرغنوه عبد الوهاب بنود12808100132

كيمياء<

223مدرسوزارة التربية416فني مخبروزارة الصحة417فني مخبروزارة الصحةالال67.4020200كيمياء بحته

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال72.9020200رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1994-01-23حلب02130005026حياة الجاسمسحر محمد األحمد12908100133

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةنعمال61.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-29حلب02210004194ليله عبد المحسندعد زكريا الرحل13008100134

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال59.5920140دراسات قانونيةحقوقإجازة1981-02-03حلب02070088627امينه االحمدسليم حسين االحمد13108100135

المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة94معاون رئيس شعبة

السجل العقاري

518معاون رئيس شعبةوزارة المالية12

287مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال61.5220150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-01حلب02130064339عوشزكريا موسى شيخ يونس13208100136

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال61.7220200معلم صفتربيةإجازة1995-01-20حلب02210013120زينب عباسفاطمة مصطفى حج عباس13308100138

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال76.0320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-15حلب02020028046سمر خربوطلينور محمد ظافر خربوطلي13408100139

184معلم صفوزارة التربيةالال60.9520210معلم صفتربيةإجازة1994-01-24حلب02040070212ليلى حورىرغد محمد بشير عداس مملوك13508100140

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.5120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02040169698سهيالراما محمد عدواني13608100141

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-03-25حلب02020038845امينه عبجيسوسن احمد قرجو13708100142

المشروعات صغيرة

514دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.1020210

294مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية295مدرسوزارة التربيةالال67.3820200شريعةشريعةإجازة1989-07-10حلب07030014131وداد قصابعالء خالد قصاب13808100143

260مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال60.3620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-04حلب02130036014حربه المحيميدحنان حسن الحسن13908100144

182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال74.5320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-04حلب02020535015منار انجقرغده اسامة عبد الحي14008100145

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال62.6120150شريعةشريعةإجازة1991-07-10حلب02100029371مريم االشقرردينه محمد المحمد14108100148

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال57.2020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-07-01حلب07090124572هدى الشوافحنان رامي علواني14208100149

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01الالذقية12150003188فتحيةربى داؤد بدوي14308100150

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية218مدرسوزارة التربيةالال71.2020190فيزياء

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1984-09-08حلب02040253569سميره سيخنورا موفق هاللي14408100151

المشروعات صغيرة

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.3120170

الشؤون الصحية

513دارسوزارة المالية32
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةنعمال66.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-02حمص04040006014زهور عمرساميه سهيل صقر14508100152

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.5520200معلم صفتربيةإجازة1996-06-10حمص04040006042زهور عمررئيسه سهيل صقر14608100153

501دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال66.3620200حقوقحقوقإجازة1996-01-02حلب02020612324عبير قطنه جيسدره بكري بيرقدار14708100154

250مدرسوزارة التربيةالال63.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-21حلب02390142050منى اليوسفمنال علي منصور14808100155

272مدرسوزارة التربيةالال58.4920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-24حلب90020020006منى عبد الحقايمان عمر عبد الحق14908100156

256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-08-20حلب02040161789امينه مخلالتيعمر عبد هللا قباني15008100157

272مدرسوزارة التربيةالال58.1420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-28حلب90020020428فاطمة الدربيسالم رفيق اغا15108100158

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال59.3320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-09حلب02010074463فاطمهأسماء عبد القادر اليونس15208100159

غصون محمد وليد شيخ 15308100160

البساتنه

253مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-06-20حلب02040277206فاطمة بغدادي

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال60.2020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-01حلب02010074484فاطمه عدسيه حاجي ابراهيمبيان عبد القادر اليونس15408100161

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.0220200مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01حلب02020490643الهام سرمينيايه صالح بابي15508100162

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة واإلصالح 38

الزراعي

وزارة االدارة 128مهندس مدني

المحلية والبيئة

3مهندس مشرف

180معلم صفوزارة التربيةالال79.7220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حلب02140099612عائشه الصفرفرح عبد الحميد الصفر15608100163

184معلم صفوزارة التربيةالال87.4720210معلم صفتربيةإجازة1988-01-01حلب02020007939سميره ادلبيفاطمه رضوان احمد15708100164

189معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال55.6820190رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-27حلب02020616895نجاح ميمهحال صالح ميمه15808100165

285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال56.7120205جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-01طرطوس10010131265فاديا سالميعلي وفيق باسط15908100166

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال63.0320209فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02390157303مريم االحمدصدام حسين حرير الجبان16008100167

هندسة ميكانيكية إجازة1994-01-03حلب02030000246مريم األشقرلمى رشاد مصطفى16108100168

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة التجارة الداخلية 222مهندسوزارة النقلالال68.4220210حواسيب وأتمتة

وحماية المستهلك

101مشرف شبكات

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-01حلب02060110399غادهعبدهللا جمعه شرق16208100169

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال60.1720200حقوقحقوقإجازة1983-11-11حلب02070109274فطيمطارق أحمد الزامل16308100170

السجل العقاري

503دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية12

269مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربيةالال60.5020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-23حلب02250148928نهله اوبريساندي رضوان قدور16408100171

265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.4520136لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-17حلب02010171308فاطمة رضاأحمد رامي نزار شعبان16508100172

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال66.8420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-19حلب02020248402هناء خياطهمحمد كامل عبد المجيد نحاس16608100173

250مدرسوزارة التربيةالال60.2420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-14حلب02390223143مطره العبد الرحمنمحمد اسعد العمر16708100174

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-06-05حلب02250143448ملكشذى محمود صوراني16808100175

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة418فني مخبروزارة الصحةالال72.5520180كيمياء حيوية

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال63.6120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10حلب05150031896زينب ونوسامل سلمان االحمد16908100176

197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال69.3620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-05-26حلب02030171268رابعه المغربيخديجه احمد المغربي17008100177

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال70.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-04حلب02210071385مطيعه سعدورجاء احمد العبدهللا17108100178

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال77.8220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حلب02090093077شكريهمريم كرمو محمد قدور17208100179

259مدرسوزارة التربيةالال69.2720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02140036433زهرة الصفرفداء محمد الصفر17308100180

283مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال69.7920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-05حلب02030405250سهام اسكانقمر نبيل عرفه17408100181

283مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال63.5120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-10حلب02030088099قدريه عبدههبة شوقي نيعو17508100182

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.9120200التمريضالتمريضإجازة1997-06-08طرطوس10020031085صفاء محمودساندره احمد الشيخ17608100183

العلمي

87ممرض مجاز

276مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربيةالال61.5720180تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-08-01حلب02030060621حليمه ماردنليامل نذير ابراهيم17708100184

283مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال69.0520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1999-01-15حلب02030060632حليمه ماردنليصابرين نذير ابراهيم17808100185

184معلم صفوزارة التربيةالال77.6720200معلم صفتربيةإجازة1983-11-30حلب05110105441فاطمهناريمان بديع القدور17908100186

207مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربية210مدرسوزارة التربيةالال73.2220190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب07030031959رقية صوفانبشرى محمد أسد18008100187

265مدرسوزارة التربية266مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال74.6720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-07حلب02210007949غزالة سالمةمنى حسين حج خليل18108100188

259مدرسوزارة التربيةالال57.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-05-01حلب02120018061ساميه المعراويوليد احمد اليوسف18208100189

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-02حلب02100114867مروش احمدعزيزه عمر محمد18308100190

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-09-01حلب02120259363صباح شحام قباعةخديجه شيخو الشيخو البرو18408100191

كيمياء<

418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال70.0020210كيمياء تطبيقية

273مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال57.3020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-10حلب02020080366ثناء عطارأميرة عبد العزيز رابعة18508100192

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-08حلب02020282872خوله جديدفاطمه زكريا حبو18608100193

كيمياء<

227مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربية229مدرسوزارة التربيةالال76.1220200كيمياء بحته

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.8120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-30حلب02200093805زهره اوزونفاطمه اسماعيل المحمد18708100194

276مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال70.7820118تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-01حلب02030154630هناء عكومصطفى شرف الدين جنيد18808100195

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال62.9720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-20حلب02010013801عهد مستتهيام احمد ماهر راغب آغا18908100196

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال67.6620150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-17حلب02030467416حسناءديما محمد علي محسن19008100197

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة499دارسوزارة الماليةالال55.5120030حقوقحقوقإجازة1977-03-22حلب07190019476نوفلية رزقأنيس راغب إبراهيم19108100198

السجل العقاري

500دارسوزارة المالية12

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال73.4720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-04-16حلب02030044370رانيا كعيكاتيعبد الوهاب سامر االمير19208100199

وزارة االدارة 500دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال62.1420170حقوقحقوقإجازة1989-01-16حلب02040109989مها سرمينياحمد عدنان لبابيدي19308100200

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

شؤون العاملين

28

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربيةالال63.2320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-25حلب02210011548زهره سلومايمان ابرهيم بلوي19408100201

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.2420190التمريضالتمريضإجازة1995-05-07حلب07210017967سمية دباكإسراء قدور سلهب19508100202

العلمي

87ممرض مجاز

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال63.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-24حلب02120298940صفاءرمزيه محروس قهواتي19608100203

252مدرسوزارة التربيةالال59.8620203لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-06حلب02210035501خديجة حمزةرمضان علي يعقوب19708100204

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال76.1920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02010033425غفران دادهياسمين عمر بوادقجي19808100205

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حلب02020109748منتهى كركوشنور محمد مارعي19908100206

266مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال55.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-09حلب02010150639عالية يوسفبديعة أحمد زيتون20008100207

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربيةالال68.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حلب02100004659فاطمه الطويلمنى رضوان حسن العثمان20108100208

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال70.0020020شريعةشريعةإجازة1978-06-02حلب02010354437سميهفاطمه عالء الدين قضيماتي20208100209

195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال71.5220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حلب02030303111مهى قضيب البانرهف ماهر بصطيقه20308100210

250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-25إدلب07160098585صبحيةعمربتول مصطفى الغفري20408100211

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.6320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-16حلب02030280919ايمان دقسيبشرى فيصل الصالح20508100212

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02020207152ملكحنان عمر جديد20608100213

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال75.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01حلب02010017782جهاد دملخيسوسن عدنان قدور20708100214

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال75.4220210معلم صفتربيةإجازة1994-06-20حلب02390025762فاطمه الجنيدرشا حسن الخلف20808100215

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال75.3720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-15حلب02030047904اميره خياطهصبا حسن جهان20908100216

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-05-23حلب02040232755فاتن عالفدعاء عبد هللا عبد البارى21008100217

كيمياء<

223مدرسوزارة التربية416فني مخبروزارة الصحة417فني مخبروزارة الصحةالال66.8920200كيمياء بحته

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال78.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-10حلب02100078570ورده صالحنور محمود قدور21108100218

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال72.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-17حلب02030394856مريم شمطهنورا عبد الرزاق احمد المحمد21208100219

241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال73.0620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01حلب02250101710عائده خطيبمريم عبدهللا حماده21308100220

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال81.2020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-02-25حلب90020024419وفاء القدسيحنين محمود حسن21408100221

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-20حلب02100035302نديمه الشيخ شحادهرهف عبد العزيز حمشو21508100222

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال66.6920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-05-01حلب07170031999عبير سراجعال عبدهللا الدروبي21608100223

وزارة االدارة 501دارسوزارة المالية477دارسوزارة الماليةنعمال70.8520200دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-03حلب02030063740رحابقمر محمد ملقي21708100224

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-06حلب02260052513نازليه مسلمنارين حسين مسلم21808100225

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-03-04حلب05050072613ناهد عبدووالء انور عبدو21908100226

فيزياء<

213مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال68.5820200فيزياء

وزارة الزراعة واإلصالح 120مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال76.5320200بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-05-13حلب07100013161جيهانندى واصف فشتوك22008100227

الزراعي

وزارة االدارة 117مهندس زراعي

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

278مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال85.4920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02250136322ناديه مروزريتا ناصر شيخو22108100228

299مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية295مدرسوزارة التربيةالال68.5920110شريعةشريعةإجازة1989-02-25حلب02210042863شمسهصباح حسين ابراهيم22208100229

279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال61.4720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-24دمشق06100054710اميرهبتول منير محمود22308100230

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.8620190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01حلب07230007422نجوى عرميطدعاء عبدالقادر العبدو22408100231
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-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-01-10حلب02010318552نضالعبير محمد ملحيس22508100232

كيمياء<

418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال68.6520200كيمياء حيوية

وزارة التعليم العالي والبحث 95محلل إداريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال56.5519980محاسبةاقتصادإجازة1968-05-13حلب02010056672سهام قاطرجيسالفه صهيب مفتي22608100233

العلمي

مصرف سورية 96مطور أتظمة معلومات

المركزي

1017دارس اقتصادي

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-10حلب02040191359منى نحالفاطمه زكريا جعجول22708100234

261مدرسوزارة التربية266مدرسوزارة التربية267مدرسوزارة التربيةالال55.6720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-23حماه05100015621رحاب الديبجانتي عماد العجي22808100235

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-15حلب02140055029سميرة احمدعبداالله حسين اخرس22908100236

فيزياء<

220مدرسوزارة التربية213مدرسوزارة التربية216مدرسوزارة التربيةالال81.7520190فيزياء

290مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية287مدرسوزارة التربيةالال69.0520210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-02-06حلب02210020340زينب الشيخفاطمة يحيى شحاده23008100237

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربيةالال62.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-17طرطوس10090063917ميليا سليمانمرح احمد عيسى23108100238

179معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.0920210معلم صفتربيةإجازة1987-01-15حلب02050059508فطيم البركاويتغريد احمد البركاوي23208100239

248مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية244مدرسوزارة التربيةالال72.1020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-08-02طرطوس10090063924ميليا سليمانزينه احمد عيسى23308100240

276مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال63.0920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02140036445فاطمة الفاضلحنان صطوف الصفر23408100241

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال70.9620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02210007943آمنه بلويليلى محمد الرحل23508100242

241مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال69.6120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-09-08حلب02250144208ميرفت عبد اللطيفهبه زياد موساجو23608100243

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.4520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30حلب02210023922مريم عليمنى أحمد سالمة23708100244

274مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال66.0620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-01دمشق01010250831نوالتاال نجيب غنام23808100245

177معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال73.4320200معلم صفتربيةإجازة1995-03-01الرقة04190006869غاليه خوجهرامه موفق الصغير23908100246

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال75.1220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02070032055تواصيف الكسحهفاطمة محمود المحمود24008100247

177معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.0320200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حلب02140054978سميرة احمدهدى حسين االخرس24108100248

241مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال71.5420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-09-08حلب02250144211ميرفتاريج زياد موساجو24208100249

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال64.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02220005317رابعه العدويه الشيخ نايفعلياء ابراهيم ديبو24308100250

266مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال59.2720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-19حلب02210079538حياة كوركووالء يحيى حاج عيسى24408100251

275مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال63.6020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-07حلب02430037483بديعه شموختام فاروق محمد24508100252

241مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال67.3720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-04-17إدلب07030019889نجاة سراجنداء محمد مروان دحروج24608100253

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال63.0120170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-24حلب02200083360ملك مصطفىراويا علي المصطفى الحمدو24708100254

261مدرسوزارة التربية267مدرسوزارة التربية262مدرسوزارة التربيةالال67.4320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-25حلب02430037517بديعه شموفاطمه فاروق محمد24808100255

274مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال78.7620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-26حلب02010053447وفاءضحى احمد مازن كو24908100256

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-05-20إدلب07160098931سعادمها عبد المجيد حلبي25008100257

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة421فني مخبريوزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال71.4620210كيمياء حيوية

وزارة الزراعة 549محلل اداريوزارة الموارد المائية492دارسوزارة الماليةالال74.3620190محاسبةاقتصادإجازة1994-08-01حلب02010181024وهيبة بصمة جيراما رضوان بظت25108100258

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-01حلب02030237967ثوريافاتن اسماعيل بريج25208100259

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة421فني مخبريوزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال73.9720200كيمياء حيوية

184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال83.1720190معلم صفتربيةدبلوم1996-12-12حلب02390003953عائشة العليعبد التواب حمود حسين العلي25308100260

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-01-01حلب02100088964فضيلهفاطمه خالد دعيدو25408100261

فيزياء<

217مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال69.5520160فيزياء

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال74.1120200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-15حلب02050045634غاده محمدرهف محمد الصياد25508100262

2مهندس دارسوزارة االدارة المحلية والبيئةنعمال72.8120210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1997-01-01حلب02030296456بتول ناصرسلوى محمد سليمان رمضانلي25608100263

177معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال64.4320200معلم صفتربيةإجازة1996-09-16حلب02010298800امون المحمدآالء عبد هللا الشيخ25708100264

314مدرسوزارة التربية319مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال71.0620200تصويرفنون جميلةإجازة1996-01-15حلب02010157368رويدة بستاني عيدسهام عبد المعين خضرو25808100265

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-01-01حلب02040060044غاليه الحافظإيمان عالء حلواني25908100266

كيمياء<

421فني مخبريوزارة الصحة418فني مخبروزارة الصحة417فني مخبروزارة الصحةالال69.0620170كيمياء حيوية

252مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال66.5020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-03حلب02020407293انعام نحاسايمان محمد قطان26008100267

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال88.1620170اقتصاداقتصادإجازة1981-02-02حلب02250083676آيتان مصطفىكلستان احمد داود26108100268

المستهلك

514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة95معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث 87ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.3820190التمريضالتمريضإجازة1994-06-01حلب02390281439زينب بادنجكيعبد الحكيم محمد نور بادنجكي26208100269

العلمي

99ممرض مجاز

260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال63.2920150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02090052866فطوم عاصيآمال محمد بديع عاصي26308100270

وزارة االدارة 3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئة128مهندس مدنيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال69.5720200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-06-03حلب02250178740ميمي حسنزينب نصرت حبش26408100271

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

التصميم والدراسات

38

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال63.5620171جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-29الالذقية06160008399سميره قصيبهعلي تركي قصيبه26508100272

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.2220190اقتصاداقتصادإجازة1992-01-02حلب02150001710منى فريد العشزينب عبد الوهاب مصطفى26608100273

الشؤون الصحية

123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة32

252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال67.0120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02040022475هيام عبد الكافيرنا عبد هللا عبد الكافي26708100274

503دارسوزارة المالية477دارسوزارة الماليةالال60.7620154حقوقحقوقإجازة1991-07-01طرطوس10100009546هدى عطيهثائر ابراهيم علي26808100275

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال68.3220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01حلب02040364805نجاح بابليرنا محمد قنان26908100276

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.6120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-26حلب02020080093رنى الحاويبتول محمد قاوجي27008100277

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.3220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-21حلب02050022447تركيه المواس العثمانريم عبد هللا البوصي27108100278

266مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال61.0420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-23حلب02040232372علياء نجارجوى حسن نعامه27208100279

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال77.3020210معلم صفتربيةإجازة1999-02-08حلب90020024242رجاء احمدرؤى عالء ساعد27308100280

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال76.8120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-05الرقة11010037152مياده اعزازي حلبيرغد محمد صبحي عويره27408100281

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.7220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-26الرقة11010180652منى حمالهبه عادل مدكوك27508100282

286مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال70.1920190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-03حلب02040394042رحاب العجلميس جمال الدين والية27608100283

179معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال64.3020200معلم صفتربيةإجازة1997-04-28حماه05020034115عائشه السبسبيرقيه عبد الغني اليوسف27708100284

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال63.4320160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-10-01حلب02010231788زكاء صباغهالة غسان سالم27808100285

420إداري جامعيوزارة الصحة1017دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي513دارسوزارة الماليةالال76.3920180اقتصاداقتصادإجازة1994-09-08حلب02020393692فاطمهعبير مصطفى فتوح27908100286

280مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربيةالال67.8320080تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1986-01-12الالذقية06090018153رابحا احمدعال علي سليمان28008100287

184معلم صفوزارة التربيةالال62.8620209معلم صفتربيةإجازة1993-09-15حلب02210006552زينب حاج ابراهيميوسف علي حسن28108100288

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال70.2420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-10حلب02210065176حسنهميس احمد حمدو قاسم28208100289

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.7420170معلم صفتربيةإجازة1979-01-26حلب02030269227سعاد خانطومانيأحمد محمد سمير الرحمو28308100290

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية1017دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال72.6020200اقتصاداقتصادإجازة1991-01-06حلب02010148316نوال نور الدينهديل أحمد بليد28408100291

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال67.5520200معلم صفتربيةإجازة1983-03-01حلب02210021282أمون الحايكفادية نايف الحايك28508100292

نور الهدى عبد العزيز 28608100293

الصفوك

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.4520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02130016789مريم الصفوك

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030219671بدريهنور الهدى نبهان العلي28708100294

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-06-08حلب02030173996نجوى معتوقفاطمه يوسف قاسم28808100295

كيمياء<

227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربيةالال64.7020210كيمياء بحته

182معلم صفوزارة التربيةالال65.2220200معلم صفتربيةإجازة1993-01-25حلب02430046256نصره العليرندى مصطفى ايبش28908100296

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-06-19حلب02210000121سكنة عباسنرجس محمد جعفر29008100297

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة228مدرسوزارة التربية225مدرسوزارة التربيةالال77.9120210كيمياء بحته

وزارة الزراعة واإلصالح 1054موجهوزارة السياحةنعمال65.9120200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-14حلب02020047150غنوه سيدرنيم احمد كردي29108100298

الزراعي

1036مرشد تربوي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-01-15حلب02210028282فاطمة عباس جظةمنى محمد عمشان29208100299

كيمياء<

229مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربية225مدرسوزارة التربيةالال68.9120210كيمياء بحته

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.1520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03حلب02030205594فاطمه حمصيعبير عمار طجو29308100300

242مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال68.3720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01حلب02020127498ايمانشهد محمد صارجي29408100301

ثمينه العبد الحميد العبد مروه محمد علي الموسى29508100302

الرزاق

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال71.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-01حلب02130093204

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-10حلب02210025706نظيرة شايبدالل محمد شربو29608100303

289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال60.2420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-07حلب07030043996رقية سالحإسراء محمد ماهر حبوش29708100304

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-29حلب02020439312منى طرابمروه احمد عميرات29808100305

198مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال76.0220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-03حلب02030211355انصاف بوشيفرح عبد الرحمن عربيه29908100306

186معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.4620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010147898دريه عبد  القادربدور مصطفى عبد القادر30008100307

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال65.3520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-23حلب02010077924نزههمروه أحمد عرب30108100308

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-06إدلب07150011327صباح حيدرروان وليد حيدر30208100309

283مدرسوزارة التربيةالال62.9020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-31حلب02390110094عزيزهساره عبدو االحمد30308100310

33 من 4صفحة  11:48:39 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:حلب        الفئة:محافظة

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال64.6720200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-20حلب07190018092غصون عبيدأميرة عبد الستار عبيد30408100311

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال60.6520200معلم صفتربيةإجازة1995-08-31حلب02210035420سلوى الحايكزهراء عدنان الحايك30508100312

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.7620210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حلب02260034462خديجه حسنشيرين عدنان حبش30608100313

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال64.0220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02040010943مروه مقيدعالء الدين عبد الملك مالئكه30708100314

258مدرسوزارة التربيةالال63.4420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02380001837زركه البرهومحمد سليم عبد الكافي حمو30808100315

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال81.1020200رياض أطفالتربيةإجازة1985-09-10الالذقية06040029948حبيبه قصرودارين عبد العزيز قاسم30908100316

198مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربيةالال70.7520183رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-07-11حلب02120000484عائشة الدرويشمحمد احمد الدرويش31008100317

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1989-01-01إدلب07110058174روضةنورة محمد حالوة31108100318

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي 420إداري جامعيوزارة الصحة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال79.8620170

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال63.7420210اقتصاداقتصادإجازة1974-11-14حلب02060070037فطوم نعناعالهام محمد عارف نعناع31208100319

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

247مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال71.1320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة2000-01-01حلب02030409696نورا مصفى العسلسدره عبد الرحيم عوني31308100320

252مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.1120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-25حماه05150110797غاده ابراهيمرنيم سليمان العيطه31408100321

268مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال57.0820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-25حماه05070043330سحر عكاريرهام رضى العلي31508100322

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01حمص04030007459زينب الشماليآيات حيدر غراب31608100323

فيزياء<

215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية220مدرسوزارة التربيةالال67.0720200فيزياء

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-20حلب02020237440فضيله عصفيرهميرفت جنيد صفي الدين31708100324

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال69.5420210معلم صفتربيةإجازة1994-01-30حلب02210005189زينب شربووالء عبد الوهاب بنود31808100325

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال73.1420200رياض أطفالتربيةإجازة1988-05-11الالذقية06220014228وفاء الشاميريم محمد زاهر31908100326

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال59.7820210اقتصاداقتصادإجازة1986-03-08حلب90020004213امال زيدساهر محمد زيد32008100327

االحصاء

وزارة التعليم العالي 420إداري جامعيوزارة الصحة92

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-28إدلب07100032938فاطمةأمون نديم ابراهيم32108100328

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال74.2520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-25إدلب07160100928أميرة شريفلمى عبد الرزاق االر32208100329

250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.6920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02270040066دونه حسينكفاء أحمد فائق محمد32308100330

182معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال59.0520180معلم صفتربيةإجازة1993-05-12حمص04010524963صباحمي بسام عمران32408100331

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.3020200معلم صفتربيةإجازة1992-01-30حلب02210000258صباح شربوخاتون فاضل صعب32508100332

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال59.1220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-21حلب02040437522امل دبلونيعائشه بكري دبلوني32608100333

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02الالذقية06110055102اعتدالميس حسن صالح32708100334

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02100088854فطومايمان عمر حشيشو32808100335

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.5620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15حلب02210008054عفيفة ابو شامنور محمد ياسين32908100336

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال66.6920200معلم صفتربيةإجازة1983-04-20حلب02390153108حربهامينه حسن المحمد33008100337

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-05حلب02020259787منالشهد محمد مروان ناشد33108100338

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة415فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال72.0920210كيمياء حيوية

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال61.8120200معلم صفتربيةإجازة1982-11-20حلب02390011859فاطمه علي المحمد الدحدوحخديجه عبد هللا العبدو33208100339

هندسة ميكانيكية إجازة1997-04-20حلب02440006631أمينة الحاج أحمد القدورمها راكان علي33308100340

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

134مهندس ميكانيكيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال73.2820210االت زراعية

وزارة التجارة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال68.8620207اقتصاداقتصادإجازة1992-08-31حلب02210020835فاطمةيحيى أحمد عموره33408100341

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال78.0020200معلم صفتربيةإجازة1993-11-20حلب02230066379مريم الدشومحمود وليد أحمد33508100342

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال62.4720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-15حلب02220038785مطيعه األحمدرزان فؤاد األحمر33608100343

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.8020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02050009409فاطمةأسماء محمد صالح البري33708100344

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال63.0120200معلم صفتربيةإجازة1968-01-02حلب02400014625نجاه جركسسويتالنه فهمي طالوستان33808100345

243مهندسوزارة النقل242مهندسوزارة النقل2مهندس دارسوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.7020210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1999-01-15حلب02040267464لمعان مسالتيآية عبد هللا العلوش33908100346

281مدرسوزارة التربية282مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال69.7820140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1982-01-15حلب02020582433هدى سلونعيمه شاكر صباغ34008100347

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال59.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-15حلب02210003098فاطمة محي الدينمروة علي محي الدين34108100348

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1989-04-09حلب04120085024نهله سلومجوليانا عصام وهبه34208100349

المشروعات صغيرة

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال63.8120130

التخطيط

وزارة التعليم العالي والبحث 91

العلمي

وزارة التعليم العالي 82معاون رئيس شعبة

والبحث العلمي

مطور أتظمة 

معلومات

96

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال64.6020200معلم صفتربيةإجازة1986-11-16حلب02390016953سكينه الجمعه االحمدسلمى محمد األحمد34308100350

263مدرسوزارة التربية262مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال61.3220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-04حلب02040372841هيام الشهابيريم محمد نجيب غباب34408100351

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال64.2420160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-12حلب08090070624يسار راغبصبا صبحي محمد34508100352

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال72.0820150اقتصاداقتصادإجازة1992-03-20حلب02250076619فاطمةعفاف احمد موسى34608100353

المستهلك

514دارسوزارة المالية558مدققوزارة الموارد المائية95معاون رئيس شعبة

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال62.5720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-08حلب02010134262ملكبتول محمد عدنان واحدي34708100354

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال58.7220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07حلب02020180105حال عزيزينور ابراهيم بادنجكي34808100355

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-06-28حلب02020029546سؤدد حكيمزكا عبد القادر شعبان34908100356

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال70.6620130كيمياء بحته

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.7120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02030230931صبريه عبه جيزهراء احمد راجح35008100357

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال67.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-10حلب02030153977ليال  ماردنليهبه يوسف عبدهللا35108100358

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال71.0520200معلم صفتربيةإجازة1996-05-15حلب02020553044رجاءهبه ابراهيم حاج عبدهللا35208100359

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال62.9920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-25حلب02380005877علياء المحمدبراء رشيد هوشان35308100360

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1989-04-21حلب90020012738وفاء شناتياسراء مروان فاعور35408100361

المشروعات صغيرة

513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة514دارسوزارة الماليةالال73.7320210

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال72.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-24حلب02020547350خوله االبراهيممريم محمد الخضر االحمد35508100362

زينب محمد عبد الرؤوف 35608100363

عبيدو

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-04-30إدلب07210103838ضحى عبيدو

فيزياء<

222مدرسوزارة التربيةالال77.9120180فيزياء

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةنعمال70.0920100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-06-27حلب02010243283فوزيه العبد هللااالء حامد الشميط35708100364

195مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال76.5220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حلب02210059524امينه ابراهيمايمان صطوف حسون35808100365

184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال63.0620190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01إدلب07160093272كريمةسمر عبد القادر موسى35908100366

362رئيس مكتبوزارة الدفاع363رئيس مكتبوزارة الدفاع361رئيس مكتبوزارة الدفاعالال59.1020082حقوقحقوقإجازة1983-06-01حلب02390230767نزههعبد هللا احمد الخليل36008100367

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال79.9120180التمريضالتمريضإجازة1996-01-01حلب02060102737امون قشقوليالي احمد ديب قشقو36108100368

العلمي

87ممرض مجاز

208مدرسوزارة التربية205مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربيةالال60.7020199إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1981-05-04حلب02020082409راضيه عرعورأنس محمد طالب حمندوش36208100369

وزارة التجارة الداخلية 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال74.9920210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1999-01-01حلب02020188474مها سويداالء زياد سويد36308100370

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال67.6320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02210011933هالةآمنه يحيى جوالق36408100371

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال71.0220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-03إدلب07160042311ليناصبا محمد كابي36508100372

201مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال82.3320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حلب02040065727امتثال سنكريمحمد صفوان ماردينلي36608100373

514دارسوزارة المالية476دارسوزارة المالية82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال82.0020110إدارة أعمالاقتصادماجستير1983-01-20حلب02030201019فريزه فارسروال احمد قونيه لي36708100374

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةنعمال69.3520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-09حلب90020022707ابتسام بيكونور دياب ريا36808100375

182معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةنعمال60.2520200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حلب02020481379سلوىديمه محمود كردي36908100376

213مساعد إداري أولوزارة الصناعة499دارسوزارة المالية516دارسوزارة الماليةالال62.4220190دراسات قانونيةحقوقإجازة1969-02-03حلب02020558374ليلى سفايه نطفجيايمان حسن شيحه37008100377

198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال68.8020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-03-12حلب02210005066خاتون الشاطرزينب زكريا شربو37108100378

252مدرسوزارة التربيةالال57.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-23حلب02210014527شامه نشابحنان ابراهيم شحيدة37208100379

وزارة الزراعة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال62.8920200اقتصاداقتصادإجازة1990-01-02حلب02040397279نجاة حزينيدعاء مفيد جمال شاهين37308100380

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال79.1720170معلم صفتربيةإجازة1993-03-08حلب02390027047شريفه عالويرجوه شعالن الكزيعي37408100381

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال59.4920210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حلب02130036018حربه الميحميدريم حسن الحسن37508100382

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02020433887رجاءياسمين نذير رشاش37608100383

241مدرسوزارة التربيةالال69.4120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-19إدلب07240091274سناء الناصربيان محمد نزار قرمش37708100384

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال62.3920100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-01الالذقية06090105748هالله حسنانيسه غسان صالح37808100385

202مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال69.9520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-07-22حلب90020022610فاطمة دباغرؤى علي حميدة37908100386

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال63.3820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-18حلب02210010786آمينة الحدادفاطمة الزهراء عباس قاسم38008100387

334معاون رئيس شعبةوزارة التربية420إداري جامعيوزارة الصحة492دارسوزارة الماليةالال81.4820150محاسبةاقتصادإجازة1987-12-01حلب02040068664سوسن قربيرفا محمود نعمه38108100388

257مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-12حلب02020415422فاتنلينا محمد ماهر المقيد38208100389
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267مدرسوزارة التربية266مدرسوزارة التربية262مدرسوزارة التربيةالال57.4920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010168774روزةدعاء محمد عيد العثمان38308100390

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال73.6620210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-06-23حلب02030139652رجاء بلهوانغنى محمد ناصر الجابي38408100391

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية543مطور تنظيميوزارة الموارد المائية542مساعد اداري اولوزارة الموارد المائيةالال64.9220080حقوقحقوقإجازة1983-10-02حلب02010172201سمر عرابيمحمد محمد اسعد خوجه38508100392

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية 

والتخطيط

548

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال71.7220180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-04-18حلب02030101261عائشه عابدامينه عبد القادر الحسن38608100393

280مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربيةالال66.0220080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-05إدلب07190006523صبوحغادة عبدو زوعة38708100394

180معلم صفوزارة التربيةالال71.1820200معلم صفتربيةإجازة1982-01-10حلب02140011908دنيامريم فياض العبد هللا الصفر38808100395

179معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.2320200معلم صفتربيةإجازة1973-04-07إدلب07240167854ديبةسميرة احمد العيسي38908100396

253مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال77.3720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-30حلب02040426118نجالء بليدبيان صفوان بليد39008100397

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال63.7720210معلم صفتربيةإجازة1988-05-09حلب02390114226ملكه االحمد الحاج ارحيمفاطمه محمد فريد فياض39108100398

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال57.7120213لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-26حلب02130036012زهره االحمدحمد احمد الحسن39208100399

285مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال59.7320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01الالذقية06020022791مهالبنى سمعان داؤد39308100400

غزل محمد زهر الدين 39408100401

االطرش

197مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال73.3320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-10حلب07230023388ضحى حاوي

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.1920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-11حلب02210002856مريم الرحلريما علي كور علي39508100402

202مدرسوزارة التربيةالال69.4020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-09-07حلب02390132338نوره البارودوداد محمد األسعد39608100403

268مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.2220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-05حلب02190119620ملكه كنورهف وليد فاضل39708100404

197مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال74.6020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-25حلب02140062418عوش الحسنندى حسين االحمد39808100405

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال64.7420160حقوقحقوقإجازة1988-01-17الحسكة08170020490وداد اشجيفادي رياض كوركيس39908100406

السجل العقاري

وزارة االدارة 500دارسوزارة المالية12

المحلية والبيئة

15دارس قانوني

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال60.3220170معلم صفتربيةإجازة1993-09-02إدلب07240178636نهال شبيبسالي أسعد قرجو40008100407

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-03-25حلب02050016119سحر حيزانمنى فارس حيزان40108100408

كيمياء<

236مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربيةالال70.1020200كيمياء تطبيقية

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال68.3020170رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1994-01-11حلب02040078008عروبهعمار محمد وليد هاشم40208100409

257مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.4220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02220005599رابعه العدويةوفاء  المهج ابراهيم ديبو40308100410

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال67.5720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حلب02090079045أمينه قعيكفاح عبد هللا عبد الرحمن40408100411

وزارة األشغال العامة 555مدققوزارة الموارد المائيةالال63.0420110حقوقحقوقإجازة1980-04-20حلب02040359176رمزيه اعرجاسماعيل علي دواره40508100412

واإلسكان

516دارسوزارة المالية15مشرف تعاوني

288مدرسوزارة التربيةالال65.2920170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-13حلب02040047288عائده عجمنسرين أحمد بركات40608100413

285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةنعمال64.2920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-05طرطوس10280016661سهام صقرعلي يوسف حسن40708100414

184معلم صفوزارة التربيةالال64.6720180معلم صفتربيةإجازة1988-01-10حلب02040018113الهام ادنااميره عبد الرزاق خوجه40808100415

182معلم صفوزارة التربيةالال79.0220210معلم صفتربيةإجازة1985-01-01حلب02070071348مريش علي الشالشنهله عبد هللا الموسى40908100416

285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال61.3520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-01الالذقية06010358748نجاحنور ياسر شحرور41008100417

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال81.0220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-10-29حلب90020023953وفاء صالحوالء نعيم شاهين41108100418

178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال66.8520200معلم صفتربيةإجازة1996-06-10حلب02120286160صفية الحجي حمودزينب حسين العلي41208100419

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.3020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-15حلب90020021717امية صالحشروق محمد عليان41308100420

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال73.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-06حلب02140038282نجاه الحمادهتغريد احمد االحمد41408100421

254مدرسوزارة التربيةالال57.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-07حلب02130119756امينه العليفضه محمد المحمد41508100422

184معلم صفوزارة التربيةالال70.8720210معلم صفتربيةإجازة1992-08-22حلب02210056352علية الحاج حسونفاطمة محمود تيت41608100423

181معلم صفوزارة التربيةالال74.3420200معلم صفتربيةإجازة1987-08-01حلب02130054525ليلىزلخه عبد الغفور العبد اللطيف41708100424

181معلم صفوزارة التربيةالال65.8520200معلم صفتربيةإجازة1989-01-02حلب02130051214زهيه الخطيبزلخه وليد العبدهللا االحمد41808100425

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1991-01-15حلب02230016896نادرة حج زينوغفران فؤاد ناصر41908100426

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة 420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال70.6520210

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

هندسة ميكانيكية إجازة1996-01-26حلب02020428490خلود بالولليحال هاني العلوش42008100427

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

232مهندسوزارة النقل231مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقلالال67.9020210تصميم وإنتاج

هندسة ميكانيكية إجازة1995-03-15إدلب07010129191سلوى سالم عليكرنيم بسام عبدو42108100428

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

232مهندسوزارة النقل231مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقلالال70.0020210تصميم وإنتاج

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال64.9420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-30حلب02020093498خنساء سخيطهسهاد محمد سباغ42208100429

259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال69.3420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-21حلب02040028543نبيهه قلعه جيآالء مصطفى معروف42308100430

اختصاص _ مهندس وزارة االدارة المحلية والبيئة6مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال69.1220210بساتينهندسة زراعيةإجازة1998-01-01حلب02270013141خوله زكرياحال فريد الحمد42408100431

فني

27

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01حلب02020077977لينا باشاسراء عبد القادر عبجي42508100432

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربيةالال71.1020200فيزياء

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال72.4420170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-26حلب02020503818ندى اسكيفزينه محمد سعد الدين قدسي42608100433

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال61.0620190معلم صفتربيةإجازة1996-05-29حلب02040025364خلود حماميآالء محمد حمامي42708100434

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال59.2220200رياض أطفالتربيةإجازة1986-01-01حلب06150042184عزيزه سكيفليديا اسماعيل عبود42808100435

فاطمه الزهراء بشير شحاده 42908100436

شحاده

208مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال66.9620180إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1995-03-03حلب02020143895ضياء صابوني

297مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال60.6920200شريعةشريعةإجازة1994-07-14حلب02120070196ضياء الشيخ عليمها محمد نور غزال43008100437

259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-15حلب02090004643دالل قصيرضحى احمد عبيد الحمود43108100438

184معلم صفوزارة التربيةالال66.6720210معلم صفتربيةإجازة1985-10-26حلب02430060277زكيه حمودزهره عبد اللطيف حمود43208100439

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.3120080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-19حلب02020058323هدايا ابو اللولنور محمود أبو اللول43308100440

اإلدارة والمحاسبة في اقتصاددبلوم1990-01-03حلب02030244379وصال دصو قصيررنده محمود السيخ43408100441

المشروعات صغيرة

وزارة االدارة 513دارسوزارة المالية82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال64.5820160

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.8520210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-01-31حلب07210054856هيام سواحةيارا محمد هاشم سخيطة43508100442

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال67.0620180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-05حلب02020579440وفاءاالء سباع عقاد43608100443

250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال60.4320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-01حلب02210000426فاطمة شربوسكنه ابراهيم شربو43708100444

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال74.8720210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-20حلب02130116326عزيزه الجباويسحر محمد العلي43808100445

245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال72.0320190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-04-17إدلب07020009330هناءرامة فؤاد القدور43908100446

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال75.4520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-05-16حلب02030369184جهان خرمندهروان محمد مروان فتال44008100447

180معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال71.1620160معلم صفتربيةإجازة1994-01-20حلب02130078435حليمه العليمحمد محمود راشد44108100448

وزارة االدارة 502دارسوزارة المالية122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.5720190حقوقحقوقإجازة1984-01-01حلب02040401686زكيه لبابيديياسمين احمد صباغ44208100449

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

شؤون العاملين

28

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.6320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10حلب02020147794غادهأمل عبد الفتاح أدلبي44308100450

271مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال62.9820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01إدلب07040058211هدىهزار أحمد السعيد44408100451

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-07-10إدلب07150002887مديحة السيدفاطمة عدنان عيسى44508100452

فيزياء<

220مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال71.5120200فيزياء

الدراسات المالية اقتصادإجازة1994-01-01حلب02020522003ميرفت بدويتسنيم حسن حاضري44608100453

والمصرفية

وزارة التعليم العالي والبحث 96مطور أتظمة معلوماتوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.5420210

العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

وزارة االدارة 92

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

184معلم صفوزارة التربيةالال67.5720170معلم صفتربيةإجازة1995-02-18حلب02010042238لينا نحاسراما محمد يحيى ناصيف44708100454

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال72.7220210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-10حلب02030098535امل محمدآالء علي علو44808100455

249مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربيةالال67.1120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-03-12حلب07210081375ملك قزموزدعاء محمد فؤاد عوض44908100456

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال67.8420100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02حلب02010137123نوال عجمنسرين احمد غزال45008100457

الدراسات المالية اقتصادإجازة1996-01-13حلب02030188740ميساء أبو سعدىضياء جمال بازركان45108100458

والمصرفية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال71.6220210

الشؤون الصحية

وزارة التعليم العالي والبحث 32

العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

وزارة االتصاالت 92

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

الدراسات المالية اقتصادإجازة1977-09-01حلب02020237198صبحيه سقعانناديا عبد الكريم سقعان45208100459

والمصرفية

وزارة التعليم العالي 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال78.8020210

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

181معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال69.3720210معلم صفتربيةإجازة1992-05-01حلب02210008115حليمه حاج عباسريم علي حالق45308100460
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271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال61.8820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02210002288آمنه الحاج حسنفاطمة محمد جظة45408100461

278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربية276مدرسوزارة التربيةالال61.5220220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-10حلب02210008923حليمه حاج عباسزينب علي حالق45508100462

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال70.4320210رياض أطفالتربيةإجازة1992-04-01الالذقية06170025488حوريةهبة محمود سلوم45608100463

271مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال60.8020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-25حلب02040180043صباح مكيغاده غاندي بوادقجي45708100464

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال67.8320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02350013037فاده المحمدشذى احمد الحسين45808100465

275مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربيةالال61.2720180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الالذقية06190017384حياةلينا احمد شهيرة45908100466

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.0820210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02210009144ثناء أبريزينب جعفر الضرير46008100467

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال67.8720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-31إدلب07220004602آمنةآالء أحمد الزين46108100468

278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال64.7620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-05حلب02060107846غادهمها محمد منير حسناتو46208100469

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال67.6520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-11-07حلب02010037179عائشة باشصفا هاشم الباش46308100470

وزارة التعليم العالي والبحث 95محلل إداريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.7620200إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-01حلب02030507353فاطمه شيخ صالحهناء حسين شيخ صالح46408100471

العلمي

وزارة التعليم العالي 96مطور أتظمة معلومات

والبحث العلمي

97مساعد إداري أول

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال67.2620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-11-07حلب02010037181عائشة باشمروه هاشم الباش46508100472

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال87.2220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومماجستير1994-03-08حلب02030451104عائده سلحدارآية صالح الدين سلحدار46608100473

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال68.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01حلب02210013319نهاد عالونور يوسف عساف46708100474

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال66.2020210معلم صفتربيةإجازة1996-02-02حلب02210002218خديجة اسماعيلمنى ابراهيم اسماعيل46808100475

186معلم صفوزارة التربية185معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال83.6720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب07160096426فاطمةشيم عادل طويل46908100476

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال65.9620210معلم صفتربيةإجازة1996-06-14حلب02210011210آمنه شربوفاطمة عياط شربو47008100477

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال70.6720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02020618147امينه بنانهريم عدنان حماده47108100478

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال60.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-01حلب02040195288زينب مرادايمان جمال مراد47208100479

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال56.7320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-20حلب02210028602حليمة حسنسماح جواد رستم47308100480

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةنعمال59.7120210معلم صفتربيةإجازة1995-06-01حلب02210009175غديه الرحلزينب محمد عيد47408100481

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةنعمال63.4020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-20حلب02030190673عيوشحسنه محمود عبد هللا الحسين47508100482

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال64.1420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حلب02020043809دالل مشهدانيفاطمه حسن جليالتي47608100483

208مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربيةالال63.5920070إحصاء رياضيرياضيات<-العلومدبلوم1981-09-15حلب02010105787نادرةشمس الدين مراد كردية47708100484

فاطمة الزهراء عبد الغفور 47808100485

خربوطلي

257مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-05حلب07230010857ضحى صباغ

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال68.2720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-03-21حلب02030284354زليخه كوكهرنيم بسام طحاوي47908100486

257مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال79.1020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-15حلب02020057868منال قباوهثناء سعدهللا نداف48008100487

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-29حلب02050073650فاطمةزينب صطيف الخطيب48108100488

هندسة ميكانيكية إجازة1995-03-25حماه05010436909جهادهبه هشام البظ48208100489

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

233مهندسوزارة النقلالال71.8120180هندسة صناعية

500دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال80.2420183حقوقحقوقإجازة1994-03-19حلب02010170833أمينةابراهيم عبد الحميد المدني48308100490

1050مدرسوزارة السياحة256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-10حلب02020479470ريم جاناتشهد محمود غزال48408100491

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال65.2020210معلم صفتربيةإجازة1994-08-27حلب02210014540آمنهفاطمة علي شحيدة48508100492

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1989-09-09حلب02030523663سميه علوبتول احمد عثمان48608100493

المشروعات صغيرة

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية513دارسوزارة الماليةالال64.4520200

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة الزراعة 551

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

272مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال75.6220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-18حلب02120073206ثناء ديابساره احمد وليد خللو48708100494

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال75.0920200محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1998-01-20حلب02040253909ساميه دحروجبشرى علي دحروج48808100495

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

250مدرسوزارة التربيةالال59.7120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-08الالذقية06040010774ابتسامحال جمال حبيب48908100496

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال64.1420210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02210000875ابتسامهبة هللا محمد ابرص49008100497

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال59.0220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-12حلب02210014037ايمان نجارسكينه حسين حاج محمد49108100498

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال68.7320210معلم صفتربيةإجازة1997-10-26حلب02210007385رضية عليمنال يوسف اسماعيل49208100499

184معلم صفوزارة التربيةالال70.4820200معلم صفتربيةإجازة1998-09-03إدلب07210073860مرام حماميسارة أسعد حمامي49308100500

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال71.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-20حلب02010044715منى اشرفيراما محمد ويس49408100501

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.7720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-15حلب02390074688نزهه الحديدسجا حسن الحاج احمد49508100502

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة2000-01-01حلب02040271847ايمان الخطيبفاطمه الزهراء عبدهللا الحلبي49608100503

كيمياء<

240مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية238مدرسوزارة التربيةالال73.7320210كيمياء تطبيقية

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال60.8220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-24حلب02030406944غاده كسبيههاجر فراس شهيد49708100504

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-05حلب02040271833ايمان الخطيبآالء عبدهللا الحلبي49808100505

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحةالال74.3420190كيمياء حيوية

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال69.6320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-14حلب02040301024عيشة سقاالئقبيان محمد سقاالئق49908100506

297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية294مدرسوزارة التربيةالال77.3920200شريعةشريعةإجازة1996-02-19حلب02040392833فاطمه مؤذننسيبه عماد الدين البيك50008100507

279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال68.8120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02حلب02050000505نجاححسن علي الحسين50108100508

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-09-01حلب02390187966فاطمه العموري الولوريمه محمد ابراهيم50208100509

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية221مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال68.4720200فيزياء

184معلم صفوزارة التربيةالال91.2120210معلم صفتربيةإجازة1988-06-22حلب02030141713ماري بسليسالياس اسعد دنبكلي50308100510

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1982-04-17حلب02010242106سميرة حيصورشا محمد رضوان حيصو50408100511

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال57.8920130فيزياء

478دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال72.8920180إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-16القنيطرة14010051826فايزه كريمكوثر غازي هزاع50508100512

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال64.3720130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-25حلب02280034581سلطانهصبحان كريم مامش50608100513

262مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال63.6020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-09إدلب07010177121ثناء بيضونرفاه محمد رضوان بيضون50708100514

245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال72.6420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01حلب02040295553نجوى شغالهديانا محمد ضياء الدين دويك50808100515

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال56.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02040010672وفاء بابنسيبيان فكرت عطار50908100516

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال61.4720190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حلب02330038819بدريهسناء حسين الدلي51008100517

245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال71.6120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-05-17إدلب07040025502هناء نبهانمحمود عبد الكريم فالحة51108100518

189معلم صفوزارة التربية190معلم صفوزارة التربية192معلم صفوزارة التربيةالال62.1320090رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-01طرطوس10040002125دالل دغمههنادي ابراهيم دغمه51208100519

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية282مدرسوزارة التربيةالال61.7320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02حلب02100064686ورده عثمانبيان سليمان دره51308100520

285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال63.4120190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01إدلب07150022337آمنة جيلونجالء مصطفى جيلو51408100521

1051مدرسوزارة السياحة260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال63.5520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1998-01-01حلب02030225903رغداء الشيخوقطر الندى محمد النبهان51508100522

295مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال61.4820200شريعةشريعةإجازة1995-01-25حلب02130048625امينة العليوي الناصرنجوى فايق العثمان51608100523

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال61.4920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-17حلب02020362995فاطمه وزانبتول محمد عبد الدائم51708100524

269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.1320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02020188365سميره طرابيشيدانيا مصطفى عاشور51808100525

314مدرسوزارة التربية318مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال71.6420210تصميم غرافيكي وملتيميديفنون جميلةإجازة1985-01-05حلب02040521750امل الدبسضحى محمد زينو51908100526

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةنعمال66.6920210معلم صفتربيةإجازة1998-09-09حلب02040486475ميساء كلزيهرنا مروان طراقجي52008100527

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال66.4220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-20حلب02280025564ياسمين خليلرنده نظمي عمر52108100528

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-01حلب02250039267حفيظة األحمدفاطمه جمال أحمد52208100529

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال62.3320190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-01إدلب07050014903ريمة الخلففراس محمد العبو52308100530

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال85.4120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حلب02250039283حفيظة األحمدسوزان جمال أحمد52408100531

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-11-09حلب02390113044ابتسام بيرقداررشا علي الرميش52508100532

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة229مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربيةالال73.6620200كيمياء بحته

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-29حلب02030275313حسناء مكانسيعال عبد هللا مكانسي52608100533

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-01-19حلب02390113261ابتسام بيرقدارنور علي الرميش52708100534

كيمياء<

238مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية416فني مخبروزارة الصحةالال72.8920180كيمياء تطبيقية

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال76.4420200شريعةشريعةدبلوم1997-01-01حلب02030470316ليلى السعدونراما محمود ادهم الطويل52808100535

217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال60.4120200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-22حلب02390197404دالل جموروشن سعيد حمكي52908100536

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال77.5720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-14حلب02020037454مها طرابيشينوره محمد فواز طرابيشي53008100537

252مدرسوزارة التربيةنعمال64.9820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-25حلب02210028903سلوى عالمفاطمة حسن كدرو53108100538

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة516دارسوزارة الماليةالال54.4020060حقوقحقوقإجازة1973-10-07حلب02130126357حدرة الحسنمحمد علي اسماعيل الشيخو53208100539

السجل العقاري

وزارة الزراعة 12

واإلصالح الزراعي

124معاون رئيس شعبة

289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال62.5620153فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02330080810شمسهيوسف عكله العبد هللا53308100540

257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةنعمال56.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب08010004671بتولثريا محفوظ منصور53408100541
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255مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.5520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-07دير الزور09010163212صباح شربوابتسام جميل مراد53508100542

257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال57.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-01حلب02210023740أمون شراقزينب محمد شراق53608100543

255مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال57.8720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-05حلب02210008076سميرة حنبالسوئام جميل حنبالس53708100544

255مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال62.9720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-27حلب02210024372آمنه كوسهمنى علي محمد درغام53808100545

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال77.4120200معلم صفتربيةإجازة1991-04-20حلب02210005075زهرة عباسساميه منصور منصور53908100546

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال78.0620200معلم صفتربيةإجازة1986-12-01حلب02210004996زهرة عباسعبير منصور منصور54008100547

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةنعمال66.6820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-01حلب07180017536وردة المحمدختام أحمد المحمد54108100548

هندسة ميكانيكية إجازة1993-01-31حلب02010346948روعه الخلوفبديع عبد الكريم الخلوف54208100549

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

180مهندسوزارة الكهرباء181مهندسوزارة الكهرباء179مهندسوزارة الكهرباءالال71.3820201ميكانيك عام

1050مدرسوزارة السياحة255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال60.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-10حلب02210004969زهرة عباسآمنه منصور منصور54308100550

278مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال60.2820110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-03حلب02320103724سهيلهعلي محمد زين السلطان54408100551

290مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال61.6520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-04حلب02020042785نهال مشاعلراما جالل مشاعل54508100552

184معلم صفوزارة التربيةالال60.3420180معلم صفتربيةإجازة1994-05-21حمص04150026835سعدا خليلكاترين مالك يزبك54608100553

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-11-04حلب02020470670عائشهبيان خالد عبد الحميد54708100554

كيمياء<

238مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية240مدرسوزارة التربيةالال71.0220210كيمياء تطبيقية

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.4220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-14حلب02020398203جهادنور ماهر ناشر النعم54808100555

277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال67.2420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02220054673مجيدة شيخ عمرقمر محمود العبو54908100556

185معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال63.0920180معلم صفتربيةإجازة1991-06-01حلب02330045190صافيهاناس عثمان احمد55008100557

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال59.8220130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-01الالذقية06040013860سعاده عليسوسن عزيز حيدر55108100558

185معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.7220200معلم صفتربيةإجازة1997-03-21السويداء07240134085حسيبة بريمومريم محمد يوسف55208100559

252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال61.3920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب07190015240ندوة شعبانلينا أحمد جوهر55308100560

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.2320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-04الالذقية06010378795ردينهرهف اسامه بالل55408100561

185معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.5820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07240134083حسيبة يوسففاطمة محمد يوسف55508100562

184معلم صفوزارة التربيةالال75.8220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-03إدلب07210024647عائدةمروة محمد البرام55608100563

267مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال60.4420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الالذقية06010346497املهزار نزار ياسمين55708100564

289مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال59.1220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-25الالذقية06090001252سوسن جعفرنورا حبيب نعمان55808100565

277مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال63.0520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-24حلب02020579469فاطمه قنواتيمحمد عماد الدين مشو55908100566

198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال71.4020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-28حلب02140010720ابتسام العالويآيه احمد العكيل56008100567

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال83.0620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-25حلب02210027062افتكار حسونفادية أحمد حريق56108100568

272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال59.9320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حلب02290050921هدايت خليل داودنور عاكف شعبو56208100569

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.3020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01حلب02210002346زينب عرب عليهالة قاسم حمندوش56308100570

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال72.4320180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02040118855حنان مكملبيان نجدت عزيزه56408100571

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال62.2220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02210008424مولودة تروكىشيرين ابراهيم حاج خليل56508100572

288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية287مدرسوزارة التربيةالال69.7720200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حلب02210003774ريمه الشايبفاطمة محمد يحيى الشايب56608100573

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.2720200معلم صفتربيةإجازة1997-07-20إدلب07210016788منى قراموسوسن علي زنكلو56708100574

252مدرسوزارة التربيةالال64.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01حلب02210034940نهيدة غزالزينب محمد حمزة56808100575

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-06-08إدلب07210088808آمنةأمل محمد بدرة56908100576

265مدرسوزارة التربيةالال59.2420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30حلب02010031817رغداء مطراروى اسامه عرعور57008100577

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال70.7820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02210008413مولوده تروكيفاطمة ابراهيم حاج خليل57108100578

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.3420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-14حلب02010020822عليه حسنإيمان حنان جميل57208100579

286مدرسوزارة التربية287مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال62.4220210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-06حلب02080049132منتهى ياسينعائدة أحمد هواش57308100580

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.8420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-20حلب02210024214فضه نجارنور فوزي جعفر57408100581

245مهندسوزارة النقل5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.1320141هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1990-01-01حلب02130001572جميلهاحمد علي المصيطف57508100582

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-10-16حماه05050031439فاطمهوالء وفيق الحاج57608100583

فيزياء<

216مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال69.6820210فيزياء

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال68.1220200بساتينهندسة زراعيةإجازة1996-02-15حلب02010020047صفاء شراباتيليندا عامر الدن57708100584

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 107رئيس مخبر

المحلية والبيئة

_ مهندس 

اختصاص فني

27

202مدرسوزارة التربيةالال76.5320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-10-08حلب02390272285بدرية الجمعةايمان حسين الجمعه57808100585

184معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.4420170معلم صفتربيةإجازة1992-01-05حماه05220016605نديمه فطراويسواريت عبد الرزاق المواس57908100586

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال66.7620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-05حلب02210017867ملك شربوهال عبد العزيز شربو58008100587

245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال72.1120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-02-27حلب02100054075فاطمة الشيخ ياسينأماني مصطفى ياسين58108100588

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-04حلب02250150377امينه كرديحنان محمدرجب محمود58208100589

كيمياء<

228مدرسوزارة التربية227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربيةالال72.9420200كيمياء بحته

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.3720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-07حلب02050013471ضحى محمود العثماننديمه عدنان ظاظا58308100590

256مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.3220201لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-04طرطوس10100032500ندى معالاحمد ياسر سليمان58408100591

196مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال77.3620191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-29طرطوس10020029941ندىمحمد مدحت سلمان58508100592

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال59.2020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حلب02010346956فاطمه جركسآالء عمر شيخ مرعي58608100593

188معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال65.7820176رياض أطفالتربيةإجازة1989-02-06طرطوس10150005928ثريا عليسائر عارف ميهوب58708100594

98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.6720190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-04حلب02020143541وفاء العلوفمروه احمد حلبي حليمه58808100595

259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال69.0220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-07إدلب07210095907سميره جاويشأسمهان محمود بخوره58908100596

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال61.0920210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-08حلب02060119346فطوم كنجوياسمين علي محمد الحايك59008100597

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.4920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-01حلب02210000215رقيه شربوزينب فاضل صعب59108100598

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال61.5120200حقوقحقوقإجازة1991-04-16حلب02210000252مريم صعباسمهان رضا صعب59208100599

السجل العقاري

499دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية12

242مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال70.2120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-25حلب02020005975رباح خطيبجودي علي الخضر59308100600

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال72.3320200بساتينهندسة زراعيةإجازة1997-01-01حلب07180011534فلاير ابو بكرنور جمال ابو بكر59408100601

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 103محلل مخبري رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

غدير سامي الرامي الشهير 59508100602

بالعنتابي

242مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال74.6620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01حلب02020311463منى حنان

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال63.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-17حلب02020202483خديجه الصطوفجميله حسن العبدهللا59608100603

513دارسوزارة المالية476دارسوزارة المالية478دارسوزارة الماليةالال69.8220095إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-07-14حلب02040321680عيشه شقاالئقعبد الرزاق محمد سقاالئق59708100604

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة1051مدرسوزارة السياحة261مدرسوزارة التربيةالال66.2520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-27حلب02030464635سهام دباغمرام زهير سواس59808100605

258مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال72.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-20حلب02080028422عائشه االحمدعالء حسين األحمد59908100606

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال62.7120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-08حلب02040267694مديحه الفرجفاتن ابراهيم الفرج60008100607

496دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال70.0220200محاسبةاقتصادإجازة1997-06-01حلب02010104119تمامة طرطورايمان علي الصفو60108100608

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-02-01حلب02410003351ساميه االحمد الخلفبشرى محمد العبدهللا60208100609

كيمياء<

233مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةنعمال69.8320200كيمياء تطبيقية

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية497دارسوزارة الماليةالال64.9420210محاسبةاقتصادإجازة1983-01-28حلب02020320311نهى اطليعمار عبد الغني قشاش60308100610

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال61.8020203معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حلب02210033956فاطمهعبدو عرب ديب60408100611

196مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال70.5220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب02020153054عليه مشهدانياميرة محمد زهير مشهداني60508100612

256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال76.8020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-07حلب02230065877أمينة عمريفاطمة عبد الرزاق األحمد60608100613

279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال61.5320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01حلب02270066700خدوج العلينجوى بركات الساير60708100614

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال59.6220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02210022016بتول يونسخديجة علي جظة60808100615

1055مدرسوزارة السياحة268مدرسوزارة التربيةالال59.1720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30إدلب02020054881نزيهة زينزهراء حسين مقدود60908100616

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.6320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-01حلب90020020274منور الحاجريما خالد رمضان61008100617

صباح محمد زهير قمقم أبو 61108100618

كروم

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال80.5720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حلب02040307564ندى بطيخ

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01حلب02030352023نضال يبرقايمان عبد هللا حللي61208100619

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة236مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربيةالال77.3520200كيمياء تطبيقية

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال66.9320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-20حلب02270047592نجاح طشطريم حسن األبير61308100620

245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال70.2820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01حلب02010044311غيثاء بدويعال يوسف فالحه61408100621

وزارة الشؤون االجتماعية 496دارسوزارة الماليةالال75.7320200محاسبةاقتصادإجازة1996-09-09الرقة11010037068مياده اعزازي حلبيراما محمد صبحي عويره61508100622

والعمل

482معاون رئيس شعبةوزارة المالية81معاون رئيس شعبة

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال70.9020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-04-16الحسكة08010045999تريزياريتا بشخنجيجولي جوني قس صليبا61608100623

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال66.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1997-01-01حلب02040280622صباح طرفيدانيا محمد فوزي ميري61708100624
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

295مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال62.7120180شريعةشريعةإجازة1992-01-05حلب02040020701منى سواسدعاء مصطفى صاري كوزل61808100625

188معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال65.8220200رياض أطفالتربيةإجازة1990-03-01حلب02040141154غاليه سروراخالص محمد رجب سكيف61908100626

184معلم صفوزارة التربية185معلم صفوزارة التربيةالال78.8420210معلم صفتربيةإجازة1983-02-05حلب02350008075زكيه الجرادأمل ابراهيم العلي62008100627

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال73.6620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-09-16حلب90020023632هدى خليليريان حسن التاية62108100628

252مدرسوزارة التربيةالال58.9020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-20حلب02210041305جميله ديبكوثر يوسف محمينو62208100629

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال66.3420202معلم صفتربيةإجازة1985-05-20حلب02330008500زهرهأيمن نبهان األسماعيل62308100630

زينب عبد الرزاق الحاج 62408100631

مصطفى المامو

255مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربيةالال60.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حلب02020008058سعاد المطهر

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-03-20حلب02020283508فطينهسائد محمد نور الحميدي62508100632

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال69.3120140فيزياء

278مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال56.9420202تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-20الالذقية06010361351ليلىيعرب علي غدير62608100633

198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال73.6020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-08إدلب07190015100فاطمة الشيخليلى مصطفى الشيخ62708100634

279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال60.6620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-10حلب07240107694فهيمة صوفانفاتن مفيد معاز62808100635

وزارة االتصاالت 420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال62.6020180اقتصاداقتصادإجازة1989-12-16إدلب07240085759فهيمة صوفانمرفت مفيد معاز62908100636

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

190معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال73.5520170رياض أطفالتربيةإجازة1983-09-24الالذقية06200000833سهام سلطانهنورما سامي اسكندر63008100637

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال60.1520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06060017787منىنور سمير حايك63108100638

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال60.8120190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-29إدلب07240167851وفاءنور مالك بشبيلو63208100639

279مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال63.8520140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-20طرطوس10110025612بسينا عليلبينه علي سليمان63308100640

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.0620190معلم صفتربيةإجازة1996-06-23حمص04120101358سناء االعسربانه عبدالمجيد الترك63408100641

255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال73.3520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02020018132منار الحاج مصطفى المامواماني زكريا الكرمو63508100642

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال79.3820200البرمجيات ونظم المعلوماتهندسة معلوماتيةإجازة1996-05-20إدلب07170069166ألطاف رحيمهال أحمد ناصيف63608100643

التحليل والبرمجة

246مهندسوزارة النقل247مهندسوزارة النقل39

290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال63.6620180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-04حلب02040314735هنادي ديريهبة حسان سلو63708100644

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1991-01-01حلب02140052678جليلة السلمووالء عبدهللا العبدهللا63808100645

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال65.8820190

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال69.4220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-17إدلب07220048043أملبشرى عبد المنعم جابر63908100646

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال74.3120170محاسبةاقتصادإجازة1993-01-07حلب02020133196بثينه نعالرهام محي الدين عمري64008100647

503دارسوزارة المالية501دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال60.6020210حقوقحقوقإجازة1986-01-01حلب07190009751عيوش رنجبالفادية جمعة رنجبال64108100648

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال69.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حلب02040221784ليندا شهوانغرام ماهر مهروسه64208100649

272مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال61.2520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-29حلب02200030536حميده زعتورأالء جمعه خلف64308100650

252مدرسوزارة التربيةالال70.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02220076305ابتسام كنجوهناء حمود الطعمه64408100651

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال60.4320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15إدلب07240094514إكتمال عبد النوررزان جبور جبور64508100652

182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال77.7420210معلم صفتربيةإجازة1982-08-01حلب02020120109فاطمه حلياميره احمد شوا64608100653

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.0420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-11حلب02020174903حميدهزينب عبد الحميد احمد64708100654

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال72.3520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-18إدلب07160095244إيمانآسيا محمد حميدي64808100655

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال62.3720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-22حلب02040004938غفران بسطاطيمكرم عبد الحكيم زيتون64908100656

243مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال69.6320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-15إدلب07160095635مفيدةفتون حسن دوغان65008100657

419إداري جامعيوزارة الصحة15دارس قانونيوزارة االدارة المحلية والبيئة213مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال59.8820202حقوقحقوقإجازة1993-03-08حلب02060057968شروف الحسيناحمد جمعه القاضي65108100658

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-29حلب02060093672عهد بابابتول محمد جالل نعناع65208100659

وزارة الزراعة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال71.0120200مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-04-18حلب02220027978اسماء األحمدهبة محمود الشيخ65308100660

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

503دارسوزارة المالية501دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال65.8520074حقوقحقوقإجازة1982-11-27الالذقية06090092324حنانعلي محمود حيدر65408100661

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال63.0620200معلم صفتربيةإجازة1995-09-18حلب02210001072فاطمة حاج عباسزينب محمد حسين65508100662

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال74.5920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02020024989زكاء خطيبفاطمه محمد صوراني65608100663

179معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال63.8120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-28حلب02210090081فاطمه الشاطرزينب حميد شربو65708100664

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال58.3720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-10حلب02210008751غديه عليمنال زكريا حالق65808100665

وزارة التجارة الداخلية 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال71.6820210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-01-01حلب02040480479ساميهدعاء حسن عبد الكريم65908100666

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 103محلل مخبري رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

104خبير حبوب رئيسي

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال64.2820200معلم صفتربيةإجازة1973-04-20حلب02400003182شمسه األحمدمحمد حسن األحمد الشحاده66008100667

181معلم صفوزارة التربيةالال65.7420210معلم صفتربيةإجازة1993-07-10حلب02130117745كوثر الحمودسمر علي االبراهيم66108100668

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-02-25حلب02020485202فضيله جبالقمريم حسين جبالق66208100669

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال74.2920170كيمياء حيوية

298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال62.3520200شريعةشريعةإجازة1995-02-24حلب02030205585راويه رزهبة صفوان جبوليه مشنوق66308100670

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال68.8120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02020545387جنان جنديهنور عبدهللا جنديه66408100671

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال60.0520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس10280014376بديعه صالحازدهار عبد الحميد بركات66508100672

1030مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال65.3420210شريعةشريعةإجازة1998-01-20حلب02040205518مهيبة رضامحمود محمد حالق66608100673

180معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال63.9220200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حلب02320191574عليهنجوى غازي الحاج حمود66708100674

وزارة الزراعة واإلصالح 380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال74.0820210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-10-10إدلب07020037162صفية الحجيرهف محمد  سعيد الحجي66808100675

الزراعي

وزارة الزراعة 1036مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1043مرشد تربوي

210مدرسوزارة التربية205مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربيةالال66.3520210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1994-03-02إدلب07250006376آمينة حلبيلمى عبدالملك كردي66908100676

180معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال65.8720180معلم صفتربيةإجازة1993-02-20حلب02320191639عيوشوفاء عبد اللطيف الحاج حمود67008100677

وزارة االدارة 122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة499دارسوزارة الماليةالال59.74202110دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-08-30حلب02040123198مياده حماميمصطفى عبد الغني بسوت67108100678

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

شؤون العاملين

28

196مدرسوزارة التربيةالال68.4020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-10-01حلب02140036415مريم ايراهيم الفاضلميساء عثمان الصفر67208100679

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال57.8720100محاسبةاقتصادإجازة1983-07-23حلب02040380599ساميه نجاربتول محمد وليد صغير67308100680

الشؤون الصحية

وزارة الشؤون االجتماعية 32

والعمل

420إداري جامعيوزارة الصحة81معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال86.3920200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01حلب02030064546محاسن تاج الدينرجاء عبد القادر مزيك67408100681

التدقيق والموازنة 

ومراقبة االعتمادات

وزارة االتصاالت 510دارسوزارة المالية30

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

243مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال70.3220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-12حلب02030138835سوال عقيلرجاء هيثم السعيد67508100682

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال69.5720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02020491743هناء بغداديروان رضوان بغدادي67608100683

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربيةالال63.2120210معلم صفتربيةإجازة1998-08-24حلب02030498924نجاح ماهربتول مصطفى ماهر67708100684

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.8320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-12حلب02030372387املإباء محمد زلط67808100685

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.7820132لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-25حلب02140005332فاطمه الخلفعيسى عبد اللطيف الشيخ حمد67908100686

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال78.7920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-15حلب07190009908منيرة شيخ طالبشهد جميل سجيع68008100687

وزارة الزراعة 493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال74.7420200محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01إدلب07040063726زينبنرمين حكمت صالح68108100688

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-01-15حلب02260016583امينه اسماعيلجميله عبد الحميد مصطفى68208100689

كيمياء<

228مدرسوزارة التربية227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربيةالال68.7420170كيمياء بحته

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال72.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02020102085فاتن درويشريان عبد الوهاب زين68308100690

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال71.1320140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01إدلب07020004032غاده غنومنور محمد اقبال حبار68408100691

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال61.2820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-25حلب02400010388سمر يعقوبأسماء محمد شكوا68508100692

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال67.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-11-20حلب02020574321رغداء مكتبيمها مصطفى سلطان68608100693

252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال76.1920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-01حلب02190073008رتيبه الحاج محمدضحى محمد الخطيب68708100694

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1988-08-28حلب02060015914عزيزه السالمفاطمه محمد األحمد68808100695

كيمياء<

224مدرسوزارة التربية227مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربيةالال72.6220120كيمياء بحته

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة419إداري جامعيوزارة الصحةالال63.2920070دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-11-02حلب02120087211زلخه الحسن الشاكركامله محمد محمود شاكر68908100696

السجل العقاري

499دارسوزارة المالية12

260مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعة264مدرسوزارة التربيةالال59.7520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-29حلب90020002897فاطمة عجاينيرشا صالح الدين دواه69008100697

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال57.1420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب90020022280اسماء نجيبمنال يونس قاسم69108100698

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال83.9520116التمريضالتمريضإجازة1989-04-07حلب02020398355فاطمهمحمد زياد الحطاب69208100699

العلمي

87ممرض مجاز

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال54.3320110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-10-04طرطوس10010002673ليلى عبد الهاديريم احمد محمد69308100700

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال62.8020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-24حلب02020510087سعادفاتن مصطفى لبابيدي69408100701
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255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.5520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05حلب02330100242شاههروعه احمد العمر69508100702

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.4420203لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-15حلب02130093265حوريه االحمدميسر عبد الحنان الحمدو69608100703

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.6020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01حلب02130064919تركيه الخلفرقيه موسى الخلف69708100704

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربيةالال74.4520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-02-08حلب02080011038فاطمه السعدجاسم محمد حمود الجرف69808100705

178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال63.9920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02320228512فيروزهوعد حسن الحاجي حمود69908100706

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال63.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-07-03حلب02010042493غاليه كركوشعال وليد كركوش70008100707

550مبسط اجراءاتوزارة الموارد المائية549محلل اداريوزارة الموارد المائية127معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال70.9120200مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-10-04حلب02120084547حميدة المعمونسرين يحيى سعيد المعمو70108100708

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال66.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02060115519فاطمه الحايكنور مصطفى نيق70208100709

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال70.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-03-25حلب02020259356قدريه عاشورعبير محمد ديب العويد70308100710

1056مدرسوزارة السياحة1051مدرسوزارة السياحةالال65.4420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-04حلب02010194327نورا عبدهللاريما محمد كامل قوجة70408100711

374رئيس شعبةوزارة الدفاع246مهندسوزارة النقل247مهندسوزارة النقلالال63.4720130هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1987-06-01إدلب07170008448عروبهأسامه محمد شهم كيالي70508100712

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال72.0020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-08حلب02020008956خالديه العسكريخوله عبدالعزيز العسكر70608100713

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال62.6720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-12حلب02270007031انعام محمدسيفين احمد محمد70708100714

الدراسات المالية اقتصادإجازة1994-01-01حلب02030046306عدله ماردنليهبه هللا احمد درويش70808100715

والمصرفية

513دارسوزارة المالية549محلل اداريوزارة الموارد المائية514دارسوزارة الماليةالال67.6120190

516دارسوزارة المالية508دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال60.4820110حقوقحقوقإجازة1987-01-06حلب02030058470منى عطريهبه محمد هشام الخليلي70908100716

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال56.6720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-15حلب02010330436فوزيه زيوانهبنان عبد الرحمن بازرباشي71008100717

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال60.2420123لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25حلب02020093246حسناء عسافعلي حسن شويحنه71108100718

253مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال65.2920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-02حلب07030046631خديجةمحمد احمد قط71208100719

259مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10حلب02010170822بدرية حاج رشيدهبة مأمون برغل71308100720

241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال78.4320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة2000-01-10حلب02090094485امل دربوكسوسن قدور دربوك71408100721

6مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.9220200علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1997-01-14حلب02020008989زينب مستومهديه ايمن قزموز71508100722

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة499دارسوزارة الماليةالال67.6120170حقوقحقوقإجازة1995-01-01حلب02220070875أمينه تنبيآيه هللا مصطفى تنبي71608100723

السجل العقاري

508دارسوزارة المالية12

283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال54.8920190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-01-02حلب02010023372فائقة غريواتيفاطمة عمر مسلماني71708100724

296مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال63.0020120شريعةشريعةإجازة1989-08-08حلب07030054065زلوخسهى عبد الرحيم نجار71808100726

وزارة الزراعة واإلصالح 420إداري جامعيوزارة الصحةالال58.9920109اقتصاداقتصادإجازة1987-04-01حلب01010048488ميساءعماد الدين وليد خماش71908100727

الزراعي

وزارة االتصاالت 131معاون رئيس شعبة

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال68.9920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-04-15حلب02020374275ندى ماردينليمرام مصطفى ستوت72008100728

248مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال68.2220201علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1988-06-04إدلب07040018269رقية محسندانيال حسن محسن72108100729

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال76.6620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-12حلب02190101760عائشه حسندعاء زكريا حنان72208100730

184معلم صفوزارة التربيةالال80.5720210معلم صفتربيةإجازة1985-04-01حلب02080058910مريم المحمد الحسنفاطمه ظاهر االحمد72308100731

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-06حلب02020246026منى قنبورتغريد عمر قنبور72408100732

272مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال56.5320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-10حلب02390136917زبيده سويدزينب احمد االحمد72508100733

181معلم صفوزارة التربيةالال72.5120210معلم صفتربيةإجازة1988-01-01حلب02130013115فهيمة العبد هللاسميرة احمد العبد هللا72608100734

255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال68.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حلب02040429433نفيسهقمر ابراهيم عربو72708100735

208مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربيةالال84.3020200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومدبلوم1998-01-22حلب02040327383هيفاء شعاررغد صفوان شمعون72808100736

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال75.4020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-15حلب02130099537ايمانغفران هاني السالم72908100737

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال58.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02حلب02040182253كواكبآيه عبد الخالق منافيخي73008100738

الدراسات المالية اقتصادإجازة1985-03-05إدلب07190016582آمنة مصطفىفائزة أحمد مصطفى73108100739

والمصرفية

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال72.3720160

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال67.4720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-07حلب02090105553فاطمه وردهمحاسن عبد الرزاق المحمود73208100740

1055مدرسوزارة السياحةالال57.9920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-12حماه05160008805غيداعلي محمد العلي73308100741

550مبسط اجراءاتوزارة الموارد المائية514دارسوزارة المالية131معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال60.9620110اقتصاداقتصادإجازة1986-01-24حلب02010166876بدرية مليسدالل محمود علبي73408100742

274مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربيةالال57.2020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-05حماه05010025464رغدةروضة محمود قرطباني73508100743

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1992-07-20حلب02070059747عصريه السليمفاطمه أنور المحمد الخليفه73608100744

المشروعات صغيرة

550مبسط اجراءاتوزارة الموارد المائية514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال66.7420210

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال62.4020200معلم صفتربيةإجازة1985-03-08حلب02060122271زينب حرحعماد عبد الكريم حرح73708100745

513دارسوزارة المالية478دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال61.8020100إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-08-08حلب02020334632نادره مقرشصفاء مصطفى قجه73808100746

مصرف سورية 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال80.2520170اقتصاداقتصادماجستير1990-03-08حلب02020468663حسناءوالء وضاح عقاد73908100747

المركزي

1017دارس اقتصادي

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.4420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030188566نبهه دبكووئام حمدو احمد النبهان74008100748

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال67.7120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-03-30حلب02030186628عليه النبهانحسناء عبد الفتاح النبهان74108100749

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال57.2720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-08حلب02030120233عروبه زيدانخديجه محمد نور الدين طحان74208100750

هاجر أحمد الخساره الحاج 74308100751

نمور

270مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال58.6920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-30حلب02050027850عايشه الخساره الحاج نمور

186معلم صفوزارة التربيةالال77.0920200معلم صفتربيةإجازة1984-11-01حلب02390187833بيزه جمعهكوكب ابراهيم جمعه االحمد74408100752

186معلم صفوزارة التربيةالال67.6820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حلب02390071159فوزيه الحسنريم احمد درويش74508100753

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.0320200معلم صفتربيةإجازة1994-01-10حلب02210010557زينب شحود ناصيففاطمة ياسين الشحود74608100754

اختصاص _ مهندس وزارة االدارة المحلية والبيئة2مهندس دارسوزارة االدارة المحلية والبيئةالال75.9720200طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1998-01-04حلب02290014719أسمهان هوروفاطمة رمضان هورو74708100755

فني
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186معلم صفوزارة التربيةالال65.0520200معلم صفتربيةإجازة1995-01-02حلب02390050306تركيه درويشمروه حسن الدرويش74808100756

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال63.4620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01حلب02030345962ديبه زيدانعبير عبدهللا حمامي74908100757

هندسة ميكانيكية إجازة1998-04-01حلب07210052940ضياء اليوسفيمنى محمد فوزي اليوسف75008100758

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

179مهندسوزارة الكهرباء180مهندسوزارة الكهرباء181مهندسوزارة الكهرباءالال77.0420210ميكانيك عام

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال68.2620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-01حلب02120209558ثناءرياض رياض سكر75108100759

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال62.6820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02390002013تركيه الخليلعدله محمد الخليل75208100760

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1980-01-02حلب02030481245نوال طباخايمان محمد الشيخ سعيد75308100761

المشروعات صغيرة

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال61.1420210

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال65.3020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-27حلب02020821670ماريبيل ديل كارمنفاطمه كاميال عبدهللا رشيد75408100762

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال64.7420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-15حلب02210012300حميده الباشافاطمة محمد حرك75508100763

281مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال56.6120170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس10100010397حميده محمدعال سلمان عيسى75608100764

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال65.3620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-13حلب02390036076نذيره الشيخ محمديمامه محمود محمد75708100765

1050مدرسوزارة السياحة250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10درعا12010144241خيريهميرفت معروف الصبيحي75808100766

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال76.9520200رياض أطفالتربيةإجازة1987-10-03طرطوس10230004267نبيهه حسنسماره حسن غريب75908100767

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1985-04-21حلب02040200677علياء مجيدنور عبد الكريم أحمد76008100768

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال64.2120210

واإلصالح الزراعي

131معاون رئيس شعبة

181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال67.7820200معلم صفتربيةإجازة1998-04-03حلب02020321593الهام البكورهبه احمد حجازي76108100769

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال60.5320200رياض أطفالتربيةإجازة1991-09-05طرطوس10140007191فدوه رقيهاسمهان محمود درويش76208100770

-فيزياء وكيماء<-العلومدبلوم1995-01-10حلب02010025870ميادة شعبان عرجهابراهيم احمد شعبان76308100771

فيزياء<

220مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال76.6020170فيزياء

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30حلب02190097976صفيه محمد حسينعيوش عيسى الشريف76408100772

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال73.6920210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-10حلب02390028128شريفهلمياء شعالن الكزيعي76508100773

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةنعمال67.6820210معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حلب02210016432نجاح احمدنورة كمال خردق76608100774

494دارسوزارة المالية497دارسوزارة المالية515دارسوزارة الماليةالال76.7020190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-02حلب02040443078بشرى ديابراما محمود نكرش76708100775

وزارة الزراعة واإلصالح 137طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال71.0020150طب بيطريطب بيطريإجازة1991-01-09حلب02390232010زينهمحمد حامد قجي76808100776

الزراعي

133طبيب بيطري

269مدرسوزارة التربيةالال59.4120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-08حلب02210006101آمنه حمدو عليزينب زكريا سالمة76908100777

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.2120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حلب02390035549نذيره الشيخ محمداسماء محمود محمد77008100778

ايمان عبد الوهاب محمد علي 77108100779

ديب

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-05حلب02210030223فاطمة تقي

كيمياء<

229مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربية225مدرسوزارة التربيةالال75.2920210كيمياء بحته

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.6220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-18دير الزور09010084276منى بخوريبراءه ايمن المحمد77208100780

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال73.0520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-07-17حلب02210033938فاطمة ديبوصال عدنان ديب77308100781

255مدرسوزارة التربيةالال60.6220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-30حلب02030023792مريم خشمانفداء محمد حمد77408100782
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11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال64.0020170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-11حلب02220033988بديعه حميدونشوة محمد خير حميدو77508100783

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال60.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-20حلب02010182227عهد بطللبنى مصطفى قباوه77608100784

181معلم صفوزارة التربيةالال64.4220200معلم صفتربيةإجازة1983-01-25حلب02130113903زهره االحمدفردوس صطوف االحمد77708100785

وزارة الزراعة واإلصالح 133طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال71.2320160طب بيطريطب بيطريإجازة1989-07-14حلب02390145954خيرية يوسفعبد الرحمن عزت عمر عمر77808100786

الزراعي

137طبيب بيطري

200مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال74.8320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-27حلب02100101013سالمه حج احمدرشا عرب عرب77908100787

فضيلة صطوف الصطوف 78008100788

االحمد

181معلم صفوزارة التربيةالال70.7020200معلم صفتربيةإجازة1981-03-03حلب02130113885زهرة االحمد

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةنعمال68.4920210معلم صفتربيةإجازة1997-09-30حلب02210039405تركيه عليهدعاء ابراهيم قصاب78108100789

269مدرسوزارة التربيةنعمال58.4920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-22حلب02210006762تمام قوقومنيرة احمد محمد كنج78208100790

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال69.5820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-01حلب02020327899ثريا فاقيرنى محمد اديب حبيب78308100791

179معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.3520190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حلب02020071131زبيده فاضلسلمى عبد الهادي سيد درويش78408100792

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال64.1820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-03حلب02390204143فاطمهفطيم فواز الجفال78508100793

الدراسات المالية اقتصادإجازة1983-01-01حلب02070080312رفعه قدورأحمد محمد سليمان78608100794

والمصرفية

وزارة االدارة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال80.4520200

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة514دارسوزارة الماليةالال69.9820200اقتصاداقتصادإجازة1997-07-01حلب02020086891فاتن صباغجود حكم زيبق78708100795

الدراسات المالية اقتصادإجازة1985-01-01حلب02430075794صباح خليفهمحمد علي عثمان عثمان78808100796

والمصرفية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال64.5620092

الشؤون الصحية

514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة32

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.2120210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-01-04حلب02030351400منى قاوجيراما ماجد كنيفاتي قاوجي78908100797

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة 38

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربيةالال68.4520210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-05-06حلب02220032996حوريه جملعال عمر جمل79008100798

297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربيةالال79.7520200شريعةشريعةإجازة1988-01-01حلب02040536061هدى خيروبراءه احمد مسلماني79108100799

وزارة الزراعة 250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-15حلب02030224170فاطمه ابو راسراما عبدو ابو راس79208100800

واإلصالح الزراعي

1031مدرس

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال71.3620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-21حلب90020024188جمانة النابلسيرنيم راشد الر يفي79308100801

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال73.0620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-08حلب02040151267ضياء قمندمنتهى عبد الفتاح عقيل79408100802

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال58.5020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-04حلب02090051696سعاد قدورغدير عبد الستار عسكري79508100803

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال62.9620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-09إدلب07180063002هيفاء قاضيالفيا رضوان قاضي79608100804

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال69.4120150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-08-01حلب02120074260رغداء شحود الناشدوالء احمد قباط الشهابي79708100805

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-03-30حلب02120272547امل باللخلود شوقي االحمد العبود79808100806

فيزياء<

217مدرسوزارة التربية216مدرسوزارة التربيةالال70.6720200فيزياء

وزارة الزراعة 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة513دارسوزارة الماليةالال61.0820130حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-04-18حلب02320072710نجاه بالخوروبا نشئت جاويش79908100807

واإلصالح الزراعي

127معاون رئيس شعبة

177معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.1320200معلم صفتربيةإجازة1992-03-08إدلب02040370256جميلة كورجلمى صفوان صايغ80008100808

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1995-06-25إدلب07170043979هنادينجوى محمد البكور80108100809

المشروعات صغيرة

وزارة التجارة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال71.4820180

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال59.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-24حلب02030083323عهد عاصيهبه محمد رضوان عقيل80208100810

وزارة الزراعة واإلصالح 380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال69.1920210إرشاد نفسيتربيةإجازة1999-09-26حلب02030230887صبحه ابوراسبراءه يوسف ابوراس80308100811

الزراعي

1054موجهوزارة السياحة1036مرشد تربوي

250مدرسوزارة التربيةالال59.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-22حلب02390171449عائشة البدررجاء ابراهيم الحسين80408100812

288مدرسوزارة التربيةالال67.8320100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-05-15حلب02040488285فاطمه خشفهمجد سامح نجار80508100813

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال66.3520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02حلب02390050301مريم الحسنخوله احمد الحسكاوي80608100814

205مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال65.2020190رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1993-01-01حلب02030114947ضياء حامشليظالل مصطفى بيره جكلي80708100815

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.0620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-05حلب02010131197فاطمة جروةمنار بكري جنزير80808100816

وزارة الزراعة 250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-22حلب02030194326فاطمه حنكيعال محمد ديب قوجه80908100817

واإلصالح الزراعي

1031مدرس

241مدرسوزارة التربية248مدرسوزارة التربية249مدرسوزارة التربيةالال70.3020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-01حلب02020531628جمانه سراجمرام عبدهللا سراج81008100818

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1983-03-24حلب02010147744ذكاء شياحرضاء محمد نظام حمامة81108100819

المشروعات صغيرة

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال67.0720210

الشؤون الصحية

514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة32

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.3720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-04حلب02060006789عائشه عبيدشادن سعدالدين غراب81208100820

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.3620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02040006370فتحيه معصرانيحال محمود جباره81308100821

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-11-11حلب02020250695حسناء احمد نجارفاطمه رضوان بركات81408100822

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال73.1420170

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

هندسة ميكانيكية إجازة1988-01-10حلب02280004528فاطمه عليمحمد ابراهيم محمد خير81508100823

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال71.2020140آالت وقيادة كهربائية

الميكانيك والكهرباء

224مهندسوزارة النقل37

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.8320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-20حلب02320091756فاطمة حمديعبير علي الجاسم81608100824

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال58.7920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-15الالذقية06090010420اسما ابراهيمروان امير عكرم81708100825

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال58.1320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-15الالذقية06090010422اسما ابراهيمرهف امير عكرم81808100826

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال60.2120050حقوقحقوقإجازة1982-07-03حلب02090000923صبحيه بكورفاطمه نادر عبد الهادي81908100827

السجل العقاري

508دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية12

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال71.5020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01حلب02320169239عبير النوتيكميله محمد منار عقيلي82008100828

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-04-01حلب02420014076حسناء الحايكنجاح ياسر العلي82108100829

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة224مخبريوزارة الصناعة190مخبري كيمياءوزارة الكهرباءالال74.1120160كيمياء تطبيقية

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال86.5520202لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-08-04الالذقية06100059834اميمهحسين محي الدين خضر82208100830

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-26حلب02010095629شمسهعائشه محمد ديب كردية82308100831

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.5120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-07-01حلب02210046402عيوش ندافنبيلة عبد العزيز نداف82408100832

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال65.2520160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-11حلب02040377989سهام شواهبه احمد المصطفى82508100833

الدراسات المالية اقتصادإجازة1985-02-14حلب02020375143منيره عوفلينه احمد توفيق مهاجر82608100834

والمصرفية

123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة513دارسوزارة الماليةالال64.9920210

181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.1720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-28إدلب07220010969نهلة فضلايمان عدنان األسعد82708100835

189معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال69.2820210رياض أطفالتربيةإجازة1991-09-05طرطوس10220012032رشيده مصطفىرشا صالح محمد82808100836

269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال58.5120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حلب07210106173فلاير بدويناريمان هيثم بدوي82908100837

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.6520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-28إدلب07020041406عهدهديل صالح الحسين83008100838

296مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةنعمال64.5320210شريعةشريعةإجازة1993-07-25حلب02060102181ميادهليلى رضوان حماده83108100839

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1981-05-11حلب02090013642رحمه السيدخديجه محمد رمضان بكور83208100840

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1996-01-01حلب02010249370ثناء عقادرزان بشير البرازي83308100841

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 96مطور أتظمة معلوماتوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.7420210

العلمي

وزارة التعليم العالي 84رئيس شعبة

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال67.8920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-20حلب02040113504عائشه حجاررانيا محمد سليم بازككه83408100842

198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال72.1620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-04-17حلب02100072029خوال قريويصفا اكرم قريوي83508100843

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال67.6120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-10إدلب07210074762أمينة الرحيبيدعاء ياسر معتوقي83608100844

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال68.7720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-05-20حلب90020020943هناء حنينووفاء حسين حنينو83708100845

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.8020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-03حلب02040508392حياة رسالنروال جالل سرحيل83808100846

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال62.2220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01حلب02390020020وصفيه المحمدفاطمه احمد احمد علي الحمد83908100847

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال65.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-22حلب02390039641شمسه العليفاطمه مصطفى الدهيمان84008100848

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال61.1020183معلم صفتربيةإجازة1995-01-10حلب02210020041أمون كنانمحفوظ حسين موسى84108100849

255مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال60.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05حلب02030345105زكيه العبد هللاغادة محمد عادل النبهان84208100850

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.7720210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01إدلب02040308662عبير نوادينور علي غفري84308100851

التصميم والدراسات

38

198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال67.9720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-14حلب02020226565ضياء هاكاآالء أحمد رسالن84408100852

وزارة الزراعة واإلصالح 380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال63.9120210إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-10-02حلب02390219028عائشه علي هوروهبه احمد الحماده84508100853

الزراعي

1054موجهوزارة السياحة1043مرشد تربوي

516دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية508دارسوزارة الماليةالال67.9320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-02-18حلب02020305147ميساء ططريرؤى محمد سليمان طحان84608100854

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال59.8720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-21حلب90020021292زهرة ميعاريشهامة كامل مغامس84708100855

280مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربيةنعمال66.9620080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-08طرطوس10180003580حوريه دبولروال عباس معروف84808100856
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وزارة التجارة الداخلية 139مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال70.5120210دواجن<-إنتاج حيوانيهندسة زراعيةإجازة1997-01-01حلب02010055419الهام مصريإ يناس محمد عوني ابودان84908100857

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 104خبير حبوب رئيسي

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

وزارة التعليم العالي والبحث 82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.0320210مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-01-08حلب02040508560خوله بادنجكيايه محمد سمير مكانسي85008100858

العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

وزارة التعليم العالي 92

والبحث العلمي

97مساعد إداري أول

تأهيل <-علوم اإلدارةإجازة1988-08-13حلب02030405731صفاء عابدهمحمد عمار حكمت بستاني85108100859

وتخصص في اإلدارة

67محلل إداري ثانيوزارة التنمية اإلدارية68مطور نظم معلوماتوزارة التنمية اإلدارية65مساعد إداري أولوزارة التنمية اإلداريةالال70.5120140تأهيل وتخصص في اإلدارة

197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال72.4920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-05-05حلب02010177561ضحى كرمانهال وليد كرمان85208100860

197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال75.9620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-23حلب02020126231عدويه هنداويتسنيم حسن عكو85308100861

252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-12حلب02040012842حسناء مسلمانيعال عدنان كراد85408100862

98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.2720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01حمص04190003335فاطمهوالء محمود العوض85508100863

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال59.3720183حقوقحقوقإجازة1993-01-01حمص04220047733زمزم السيدموسى محمد البر85608100864

السجل العقاري

وزارة التجارة 361رئيس مكتبوزارة الدفاع12

الداخلية وحماية 

المستهلك

94معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-22حلب02390184610بيزه كالوجواهر حسين كالو85708100865

فيزياء<

222مدرسوزارة التربيةالال68.2220200فيزياء

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال70.0020190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01حلب02020619648هدى فتالسمر محمد ربيع مخلالتي85808100866

280مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربيةالال66.4820080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-08طرطوس10010002563اعتماد عدبهرشا علي االحمد85908100867

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال65.7020190رياض أطفالتربيةإجازة1991-08-14الالذقية04030029847نهله غانموالء عدنان الوعري86008100868

316مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال73.4920190تصويرفنون جميلةإجازة1994-04-07حلب02120098775صفاءاماني عبد الحميد سواس86108100869

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.1120160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-23حلب02010140079هناءعالء محمد منير شيخ دبس86208100870

186معلم صفوزارة التربيةالال68.4920210معلم صفتربيةإجازة1997-03-07حلب02390241429خدوج شيخ الفالحين البابليوصال يوسف اليوسف86308100871

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال58.1420172لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-03حلب02230045109صبيحةوائل جمال التاجر86408100872

186معلم صفوزارة التربيةالال62.4620180معلم صفتربيةإجازة1986-01-13حلب02390238233عيشهفاطمه احمد العمر86508100873

254مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربيةالال60.7520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-14حلب02340001532هالة الملحمرنا شايش المحمد86608100874

256مدرسوزارة التربيةالال65.7120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-25حلب02060093145رهف نجارنجاح عبد الوهاب بوشناق86708100875

184معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال64.2320210معلم صفتربيةإجازة1998-11-18حلب02040237217وداد كريمصبا علي حالق86808100876

181معلم صفوزارة التربيةالال71.0220180معلم صفتربيةإجازة1972-07-15حلب02130010190فطيم العالوينوفه جنيد الخليف86908100877

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال62.1820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-15حلب02030408290رقية حمالرنا بكري عيدو87008100878

-فيزياء وكيماء<-العلومدكتوراه1977-06-27حلب02040418059مها شننبشار محمد وليد شنن87108100879

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة417فني مخبروزارة الصحةالال87.0020090كيمياء

وزارة الزراعة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال74.4820190مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-09-27دمشق10090040416ناديا يوسفلين محمد شحود87208100880

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

وصال الحسيني حسين لما خليفه الحسيني87308100881

االبراهيم

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال59.8120210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-14حلب02120319302

181معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربيةالال64.2420200معلم صفتربيةإجازة1981-07-15حلب02120033242سميره حورانخنساء محمد الحوران87408100882

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.1920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-31حلب90020003509نوال الخطيبمرام عدنان الدربي87508100883

مهندس مشرف وزارة االدارة المحلية والبيئة4مهندس مدققوزارة االدارة المحلية والبيئةالال70.6020210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-06-05حلب09010074360حسنهمروه قاسم الفندي87608100884

ومراقب

244مهندسوزارة النقل5

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال63.1920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02060092814رويده ابرصآالء حسن نعناع87708100885

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1987-04-07حلب02040178046فاطمه جركسفتون محمد وحيد بدر حمصي87808100886

المشروعات صغيرة

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة513دارسوزارة الماليةالال59.8320180

الشؤون الصحية

وزارة االتصاالت 32

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال59.9720172لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-03-16إدلب07170045282رمزية راغب طهأحمد محمد صطوف87908100887

184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال72.9420200معلم صفتربيةإجازة1977-01-06حلب02390119740ذيبة الصطممريم شحاده احمد الصطم88008100888

182معلم صفوزارة التربيةالال68.7620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-07حلب02020416578صدقتراما عبد الجليل صالحيه88108100889

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.0120170معلم صفتربيةإجازة1987-03-28حلب02020128208عيوش ديناويشريهان شعبان شد88208100890

184معلم صفوزارة التربيةالال74.4820190معلم صفتربيةإجازة1996-01-25حلب02030350350ربوعه الغانمنور نوري جنيد الغانم88308100891

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة503دارسوزارة الماليةالال60.5820137حقوقحقوقإجازة1987-12-01حلب02040491336هدى طيبيحسن محمد غزال88408100892

السجل العقاري

475دارسوزارة المالية12

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال70.8120210معلم صفتربيةإجازة1994-04-03حلب02060102913يسرى سالمعائشه محمود االخرس88508100893

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية486معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.9520200دراسات قانونيةحقوقإجازة1997-10-12حلب02030112617زكريات اونباشىكفاح احمد كزه88608100894

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة الزراعة 544

واإلصالح الزراعي

124معاون رئيس شعبة

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال70.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-23حلب02010134264ذكاءرزان رضوان الجندي88708100895

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-03-27حلب02020615969مواهبنجالء محمد سمير جلب88808100896

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال66.5520210

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

92

198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال75.6920170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-04-13حلب02040179828خديجه عصلهغدير مصطفى بيطار88908100897

الدراسات المالية اقتصادإجازة1992-03-18حلب02060092809رويده ابرصسمر حسن نعناع89008100898

والمصرفية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال74.3120170

الشؤون الصحية

557مدققوزارة الموارد المائية32

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1994-03-21حلب02030112546ظالل كزهغراء شريف كزه89108100899

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال59.9120210

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

254مدرسوزارة التربيةالال61.2220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02330019995زهره جاسمرشا زيدان الجاسم89208100900

299مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال77.7120200شريعةشريعةإجازة1994-01-05حلب02390018174حميده القاسمعائشه ابراهيم العيد89308100901

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال73.6720130إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-09-11حلب02010163854ندى الخطيبمحمد عبد المجيد بيرة جكلي89408100902

الشؤون الصحية

375رئيس شعبةوزارة الدفاع32

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1984-07-10حلب02020279386نجاة قطانفاطمه محمد فيصل دعاس89508100903

المشروعات صغيرة

وزارة التجارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال60.1720160

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-04-05حلب02390018178حميده  القاسمفكريه ابراهيم العيد89608100904

كيمياء<

232مدرسوزارة التربيةالال72.2920200كيمياء تطبيقية

184معلم صفوزارة التربيةالال64.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02210014927احسان جوركرحاب حسين شحاده89708100905

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال57.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-08حلب02120046573زلوخزينب حسين حسين الجبالوي89808100906

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-20حلب02020103108فريده علوزيراما محمد عمار بدور89908100907

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.0120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30حلب02020322594رفاه طيارهرؤى فائز حبيب90008100908

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-14حلب02410015893سميه العبدهللاامل احمد السمر90108100909

272مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربيةالال58.2620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-15حلب07010064288وفاءرهف جمال حميدان90208100910

246مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال68.2320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-29حلب02040490077بانة مالطية لينورا عادل مصري90308100911

199مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال66.3420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حلب02010327695سحر ريحاويبتول توفيق ملحيس90408100912

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال62.6320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02210019327فاطمه خليلزينب زكريا الحجي90508100913

197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية6معلم نظريوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال73.2220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-05طرطوس10230008787ماريت  قدسيهحبيب نديم حبيب90608100914

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال64.5420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-22حلب07210013313فاطمة األبرشإيمان محمد قنديل90708100915

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال71.5620210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-03-20حلب07210135605سحر عاصيدانية مالك دعبول الصوص90808100916

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة 3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئة38

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال60.6520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-20حلب02070058681هدى نحاسبشرى رجب الخليفة90908100917

257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال65.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-11-20حلب02210007659رنجس عباس عيدناهد عباس عباس91008100918

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال75.6820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-12حلب02020596929صبيحة عقيلآيه عبد الباسط رومي91108100919

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-01حلب02020464185رابعه جذبهسدره ابراهيم سعد جذبه91208100920

فيزياء<

220مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال73.9020200فيزياء

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.4620200معلم صفتربيةإجازة1998-10-29حلب07240112727زهية طقششيرين علي صيبعة91308100921

245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال58.6420080علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1970-09-18حلب02010317688هند استانبوليسجى مصطفى الناعم91408100922

296مدرسوزارة التربية295مدرسوزارة التربية294مدرسوزارة التربيةالال62.0320210شريعةشريعةإجازة1989-02-17حلب02140063538حميده الحمادهندى عموري الصفر91508100923

282مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال60.6020219جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-14حلب02120018792ساميه عمراحمد مصطفى شاكر91608100924

201مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال72.4520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-02حلب02040443039فاتن خصيموفاء عبد القادر ابو عبايه91708100925

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-01-02حلب02020304946علياءفاطمه الزهراء عادل لبابيدي91808100926

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحةالال65.7320080كيمياء حيوية

264مدرسوزارة التربيةالال59.3620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-09حلب02100020001كريمه رمضونسمر احمد رمضون91908100927

181معلم صفوزارة التربيةالال67.7420180معلم صفتربيةإجازة1988-02-04حلب02130002477وفاء اسماعيلنور ا عبد الرزاق الشاوي92008100928
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245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال71.6520210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-03حلب02120222501ضحى الحسنراما حسن الحسن92108100929

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال60.0220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-20حلب02020070935ثريا انيس حدادديمه محمد ميسر سيجه92208100930

98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.6320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-01حلب02010149058ميساء حبالرنا محمد جمعة سريو92308100931

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.2220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-04حلب02220035377زلوخإكرام حسن قدور92408100932

184معلم صفوزارة التربيةالال70.3620210معلم صفتربيةإجازة1996-01-06حلب02220066859فتحيه حمودريم عثمان حمود92508100933

الدراسات المالية اقتصادإجازة1996-01-10حلب02040200954لما زين العابدينعائشه عبد المنعم أحمد92608100934

والمصرفية

وزارة التعليم العالي 514دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحةالال71.3120200

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

92

254مدرسوزارة التربيةالال62.5520124لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-08حلب02130006568مريم العبد هللاعلي عبد العلوان92708100935

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال70.3520210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-10حلب02210015075فاطمه لمهنامريم العذراء علي نشاب92808100936

186معلم صفوزارة التربيةالال74.5020210معلم صفتربيةإجازة1997-01-30حلب02390042286منى محمد الحاج مصطفىفاطمه محمد الحاج مصطفى92908100937

1056مدرسوزارة السياحة1051مدرسوزارة السياحة193مترجموزارة الكهرباءالال55.8520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-18حلب02040126147ضياء مناديرشا محمد عصام البطل93008100938

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال72.0420190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حلب02040264410وحيده بيطاردعاء محمود سبسبي93108100939

98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.8720090علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1986-01-09حلب02030183946وفاء خواتميرشا محمد هشام عنبر93208100940

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-11-08إدلب07240084859فاطمة حريريآية عبد الحي جيرو93308100941

كيمياء<

238مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال74.2020190كيمياء تطبيقية

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال67.6620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-01-01حلب02010150683مهيبة دراولمى محمد سالم زيتون93408100942

274مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربيةالال63.6420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-04حلب02040118756احتفال قاووقإلفت أحمد قصاب93508100943

318مدرسوزارة التربية317مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال73.4920150تصويرفنون جميلةإجازة1991-01-25حلب02020313011عطيفه ابو بكرمنال محمد بشير خوام93608100944

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةنعمال63.0420210معلم صفتربيةإجازة1997-06-01حلب02020619438امينه الخليلزينب حسن المحمد الخليل93708100945

الدراسات المالية اقتصادإجازة1985-01-01حلب02150015131امينهنسرين حسين احمد93808100946

والمصرفية

وزارة االدارة 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة550مبسط اجراءاتوزارة الموارد المائيةالال64.6820190

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.8420164محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1990-10-14حلب02080017799عوشمحمد قاسم العلي93908100947

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

103محلل مخبري رئيسي

255مدرسوزارة التربيةالال61.5120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-30حلب02030212979ملك النبهانرشا عبد الهادي النبهان94008100948

283مدرسوزارة التربيةالال68.5420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-15حلب02130114131زكيه الجمعهامينه جمعه االحمد94108100949

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-16حلب02290042097صباح بركاتأمينه وليد حسن94208100950

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.5720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20حلب02210023049أميرةثناء محمد بلوي94308100951

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال61.2220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حلب02020037616حنان عبد الوهابرشا عمار عالمو94408100952

363رئيس مكتبوزارة الدفاع499دارسوزارة المالية500دارسوزارة الماليةالال56.2720122حقوقحقوقإجازة1986-05-28حلب02040115031هدى جبانيوسف محمد جميل كردي94508100953

241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال69.6320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-13حلب07190013451كريمة عبد العالإخالص عبدو عبد العال94608100954

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال68.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-23حلب02130017666سوريه الجاسم العبد اللطيفزهره عبد هللا الصطوف94708100955

380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال69.5820210إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-09-08حلب02270011822فاطمه البلويرانا اسماعيل الحماش94808100956

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال80.6520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-01حلب02130112334مطرهايمان عبد هللا الشيخ احمد94908100957

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-07-10حلب02230040713حورية حسونريم محمد زكريا الويس95008100958

كيمياء<

237مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية234مدرسوزارة التربيةالال74.5320200كيمياء تطبيقية

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال76.0720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-16حلب02030300804غاده منصورراما محمد اسد95108100959

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال67.1920200نظم المعلومات اإلداريةاقتصادإجازة1995-01-27حلب02250142755جهانآالء سامي بكر95208100960

الشؤون الصحية

123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة32

260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال66.7520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-21حلب02210037915فاطمة ديبزينب علي ديب95308100961

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-17حلب02020204545غيثاء الهرآمال عالء الويس95408100962

184معلم صفوزارة التربيةالال66.7320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-12حلب02030003998ليلى ابراهيمفاطمه محمود العثمان95508100963

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02020142107أميره عبسيبيان عصام حيران95608100964

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال66.0520210معلم صفتربيةإجازة1994-09-13حلب90020021171ريم الخطيبايمان عدنان دكور95708100965

وزارة االدارة 549محلل اداريوزارة الموارد المائية476دارسوزارة الماليةالال69.8820150إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-08-20حلب02290046084حوريهلينار عثمان شيخ عبدو95808100966

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.7320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02010328025فاتن ترجمانجودي محمد سمير طويل95908100967

259مدرسوزارة التربيةالال58.9420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02040135180لينا بهايةعبد السالم محمد عطا ناشد96008100968

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال59.3820109حقوقحقوقإجازة1981-04-05حلب02070073679ورده محمد االحمدعمار شحاده الكنو96108100969

السجل العقاري

500دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية12

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال60.8620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-20إدلب07160013536فطومأديبه أمين فخرو96208100970

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-06-01حلب02260005984شاكره محمددلشان سليمان حبش96308100971

المشروعات صغيرة

عامل للدراسات وزارة الموارد المائيةالال65.6720200

واألعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية553

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة االدارة 554

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال78.5220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-06حلب07010119427ميساء صباغمرام محمد حسان96408100972

هندسة ميكانيكية إجازة1980-09-02حلب02080111609رفعه العبداسامه سليمان المحمد األحمد96508100973

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة 231مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقلالال63.2620110انتاج

الداخلية وحماية 

المستهلك

105مهندس ميكانيك

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1966-05-13حلب02020502650عيوش الناصرحسان فاضل الناصر96608100974

كيمياء<

233مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال59.1619910كيمياء تطبيقية

181معلم صفوزارة التربيةالال63.9920170معلم صفتربيةإجازة1995-09-16حلب09010331498ثريا الحاج عطوانقمر يحيى عمر96708100975

271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال57.3220130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-12-15حلب02020323680راضيه قطانايمان محمد رز96808100976

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال69.3820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-07-16حلب02030120494أمينه المحمدجيهان ابراهيم بالو96908100977

265مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال54.6220090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-19حلب02020477751رجاءمروه مروان مصري97008100978

255مدرسوزارة التربيةالال59.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب07160051568مريموالء خالد عمو97108100979

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال59.0120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-01حلب02040073672أميه خطابمزنه محمود بريمو97208100980

255مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال71.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-09حلب07170004996ملكنسرين خالد عابد جالل97308100981

295مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال70.2020170شريعةشريعةإجازة1989-03-15حلب02060044002وداد حجازياسراء محمد رمضان حمشو97408100982

273مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال59.6520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-09حلب02040317602غاليه موصلليغفران محمد كوسه97508100983

288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال67.2320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-01حلب02020081202فاتن رابعههديل أحمد رابعه97608100984

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1985-08-22حلب02010018155ابتسام دليلفاطمه محمد سمير سيواسلي97708100985

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 420إداري جامعيوزارة الصحةنعمال64.8720130

الزراعي

549محلل اداريوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال63.9920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02250067335هناء سباطغرام محمدصادق رشيد97808100986

314مدرسوزارة التربية319مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال73.8820200تصويرفنون جميلةإجازة1999-01-01حلب02040179716فاطمه كعكهتسنيم عماد كرمان97908100987

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.1320200معلم صفتربيةإجازة1984-03-21حلب02030208349نجوىجيداء ظافر جلب98008100988

1050مدرسوزارة السياحة254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال65.9420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-18حلب02030157580فاطمه سمانيشهالء محمد رضوان سالم98108100989

271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال58.6520180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05حلب02030358303سعاد نحاسبيان عمار نحاس98208100990

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية1031مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال60.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-08حلب02120093740سعده الدردهبيان ياسر البكرو98308100991

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01حلب02430021506رحاب عبدالرحمننور الهدى يوسف محمد98408100992

كيمياء<

234مدرسوزارة التربية238مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال70.8320190كيمياء تطبيقية

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال85.1320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-10إدلب07210134409نادية الخشنمروة محمد أمين حلبية98508100993

299مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال67.9520140شريعةشريعةإجازة1987-01-10إدلب07210006892نادية الخشنلما محمد أمين حلبية98608100994

252مدرسوزارة التربيةالال59.2520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-14حلب02210000983حسناء ابراهيمقمر حسين حسين98708100995

252مدرسوزارة التربيةالال68.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-01حلب02210004566فاطمه عالورحاب عباس عالو98808100996

478دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال67.1920150إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-03-31دير الزور09040027734وفاء الحباششالش رمضان السليمان98908100997

261مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال72.1020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حلب02100037611رويدا بيطارفاطمه محمد حردان99008100998

244مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال67.8020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-05-15حلب02240011454مريم الويسيرشا شاكر الويسي99108100999

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال81.7420150معلم صفتربيةإجازة1985-11-12إدلب07160011260خديجةنهلة أحمد حمادي99208101000

198مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال73.0220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-16حلب02020421426عائشه دايهريان حسن عنتابي99308101001

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةنعمال58.7520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-06حلب02030180766حميده محمد الحسنامينه جمال الزينو99408101002

198مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال71.8220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-03-01حلب07220022744عزيزة عدادإلهام صالح اليماني99508101003

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال57.6720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-19حلب02190077619فاطمة عزو عز الدينمرفت حسن الحسين99608101004

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال75.1120190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02200046920صبحيه حاج محمدفاطمه احمد شيخ محمد99708101005

283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربيةالال61.7920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حلب02390197408زهورهسهام عبدالقادر حمكه99808101006

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال61.6620180معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حلب02040353137امينة بنت علينور محمد ريحاوي99908101007

265مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال66.5220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01إدلب07030036851فاطمة الزينالحوراء صادق زين100008101008
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-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01حلب02090027414عيشه عبد الرحمنبثينه عبدهللا شيخ عبدهللا100108101009

كيمياء<

237مدرسوزارة التربية238مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال68.8120200كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال58.7220140دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-03-20الحسكة08110012909خزنه الحميدهناء عدنان الحسين100208101010

السجل العقاري

وزارة الشؤون االجتماعية 12

والعمل

وزارة التعليم العالي 82معاون رئيس شعبة

والبحث العلمي

93مساعد إداري أول

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال70.1920210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05حلب02020486125كفاح لبابيديراما هيثم قطماوي100308101011

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال69.9020200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-01-01إدلب07110024107كوثرلين عبد الرزاق طعان100408101012

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة 38

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.8120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01حلب07100032535خديجة القاسمرويدة صالح العبدو100508101013

250مدرسوزارة التربيةالال64.0120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-02حلب02130095412خزنهحسناء محمد العلي العيسى100608101014

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.2020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-01الالذقية06110071030باهيهعبير علي فارس100708101015

262مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال62.5520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-07دير الزور09030008412فضيله السليمان الحمادهاماني حاكم السليمان الحماده100808101016

273مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال60.3820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02040095964جهاد ريحاويسعاد عبد القادر علبي100908101017

296مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال70.6920200شريعةشريعةإجازة1994-10-07حلب02040134243شكريه خياط خضريفاطمه محمد قره بلي101008101018

262مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال65.0220190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-13حلب02230036765هناء حرحرنا أحمد عروق101108101019

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال78.2820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05إدلب07170064066ملكبدور ناصر قبالن101208101020

242مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربيةالال70.7920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1986-02-01حلب02140000117امونه االحمدفاطمه حسين الخلف101308101021

277مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربيةالال69.0720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-04-10حلب02210068191زينب القصاباميره محمد ختون101408101022

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-21حلب02150002506عيوش الرسولآيه حميد كل حسين101508101023

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال61.7020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01حلب02120220050غيثاءغنى عبد المنعم عزت اغا101608101024

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال59.8920202حقوقحقوقإجازة1992-06-01حلب02060102306خديجه قشقواحمد وليد قشقو101708101025

السجل العقاري

508دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية12

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-08حلب02060101741مريمآيه محمود حاج غازي101808101026

478دارسوزارة المالية496دارسوزارة المالية493دارسوزارة الماليةالال82.1420210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-15حلب02040123963ريم االحمدنور كمال تفنكجي101908101027

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال59.3020183لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-21حلب02210001051فاطمه حسينزين العابدين محمد سيفو102008101028

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةنعمال57.5920120فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-10طرطوس10280016415زريفه عليكفاح عبد الكريم زهره102108101029

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال61.8920150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-26حلب02310021697صوليه مرادسيلفانا حسين بالل102208101030

181معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب06070011200حسناءاسراء عبد الخالق ابراهيم102308101031

وزارة االدارة 362رئيس مكتبوزارة الدفاع361رئيس مكتبوزارة الدفاعالال65.2420167حقوقحقوقإجازة1989-06-27حلب02140094018عائشه بادنجكيفراس مصطفى الصالح102408101032

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال69.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-06إدلب07210011045ريمة الغاليسهى جميل خربوطلي102508101033

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال63.2120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-20حلب02430028677سميره الجعدانسارة عبد هللا الجموعه102608101034

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال58.2920150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-10الالذقية06150061572جومانهسماح سلمان سميا102708101035

269مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال54.7820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-29طرطوس10220009019الهام يونسرنا اكرم يونس102808101036

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال60.3520170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-01-15حلب02100084221مها شريفسهام خالد احمد طه102908101037

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال66.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-15حلب02050016120سحر حيزانغرام فارس حيزان103008101038

244مهندسوزارة النقل4مهندس مدققوزارة االدارة المحلية والبيئة5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال69.2620120هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1990-01-22حلب02210069908أمينه ندافزهرة ديبو دياب103108101039

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-03-01حلب02140069521لميه النجاربتول اسامه النجار103208101040

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة421فني مخبريوزارة الصحة418فني مخبروزارة الصحةالال71.2320210كيمياء حيوية

265مدرسوزارة التربيةالال61.2120150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-10حلب02090045019شهيرة الحاج درويشنوات محمد فهيم نواف103308101041

241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال68.8720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01إدلب07160082381ابتسامديمة لؤي أورمي103408101042

182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.7320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حلب02240047127سوسن الحميدي الجاسمغفران ابراهيم الحمد103508101043

وزارة الزراعة واإلصالح 1054موجهوزارة السياحةالال62.1320200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-01-25حلب02020552718عبيرلمى عبد الرحمن دياب103608101044

الزراعي

وزارة الزراعة 1036مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1043مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح 1054موجهوزارة السياحةالال64.7120200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-03-06حلب02250106909خالده علوجيالن فخري طوسون103708101045

الزراعي

وزارة الزراعة 1036مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1043مرشد تربوي

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال64.3720210معلم صفتربيةإجازة1976-01-15حلب02390003685فاطمه الحموامون عبد الرزاق حاج حبو103808101046

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال59.7420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-02حلب02390003948فاطمة حاج حبومفيده عمر العلي103908101047

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال61.7720100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-27حلب02030208698وداد النبشهنادين مصطفى نادر صقال104008101048

197مدرسوزارة التربيةالال69.8320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-02حلب02130085223زهرة العليإيمان عبدهللا العلي104108101049

محمد خير شحادة الحسين 104208101050

البدر

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال66.2220200معلم صفتربيةإجازة1973-05-27حلب02390097423شمسة

241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةنعمال69.8720190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-08-08حلب02010132338روعة قياسبتول اسماعيل مبيض104308101051

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-01-01حلب02430030937صفيه فضليسها اسماعيل فضللي104408101052

كيمياء<

240مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية235مدرسوزارة التربيةالال70.9020170كيمياء تطبيقية

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01حلب02210023501سمر ياسينفاطمة محمد الشاطر104508101053

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية220مدرسوزارة التربيةالال71.2220210فيزياء

505دارسوزارة المالية508دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال64.8720164حقوقحقوقإجازة1992-01-28حلب02040015170نجوى عترمحمد خالد راعي104608101054

296مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال62.5420150شريعةشريعةإجازة1990-01-09حلب02210001008ريمه االبراهيمسكنه علي حسين104708101055

516دارسوزارة المالية508دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال68.8720160حقوقحقوقإجازة1992-09-20حلب02140070627خالديه الحجازيمحمد ماجد المحمي104808101056

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال68.2420080رياضياترياضيات<-العلومإجازة1985-02-01إدلب07170078293هيامرامية عبد القادر أحمد نور104908101057

186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.1620200معلم صفتربيةإجازة1995-08-15حلب02390088830بدرةإيمان أحمد العمر105008101058

هندسة ميكانيكية إجازة1999-01-28حلب02010167696زبيدة جبضون دقاقنور عصام لبابيدي105108101059

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية 134مهندس ميكانيكيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال75.4320210االت زراعية

وحماية المستهلك

105مهندس ميكانيك

186معلم صفوزارة التربيةالال63.2520210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02390045491امونهايمان علي شاوي الحسين105208101060

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.3120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-12إدلب07160011123حليمهمياس محمد أبو حمود105308101061

282مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال63.0020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02210019886فاطمةزينب فارس عبد هللا105408101062

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال79.3820200نظم المعلومات اإلداريةاقتصادإجازة1996-01-01إدلب07170004591حياة الروموآسيا عبد الودود الماضي105508101063

واألعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية 

والتخطيط

553

184معلم صفوزارة التربيةالال69.2820180معلم صفتربيةإجازة1994-08-29حلب02120285970راضيه نعناعربا فاروق العيسى105608101064

254مدرسوزارة التربيةالال66.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-26حلب02130015971ساميه احمدجواهر محمد الهجيج105708101065

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.4220140التمريضالتمريضإجازة1992-01-05حلب02030298474سكينهصباح حسان حنطايه105808101066

العلمي

87ممرض مجاز

254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال65.9620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-05حلب02050038739غزوله حمالونسرين أحمد حمالو105908101067

288مدرسوزارة التربيةالال70.0220210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-07حلب02210032529حاجه شيخ حسنريم محمد حمزة106008101068

246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربيةالال68.2620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومدبلوم1997-01-25حلب02250073230هيفاء عليجيهان عمر حاجي106108101069

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال79.5820200حقوقحقوقإجازة1999-01-01حلب02060078909عبير العبد الكريماماني ديب علو106208101070

السجل العقاري

وزارة األشغال العامة 12

واإلسكان

370رئيس شعبةوزارة الدفاع15مشرف تعاوني

فاطمه عبد الحليم الحاج 106308101071

جدعان العثمان

177معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال70.2320200معلم صفتربيةإجازة1985-01-03حلب02120002649سمره معراوي

الدراسات المالية اقتصادإجازة1997-08-28حلب02120176331غادهبيان مازن الحسن106408101072

والمصرفية

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية558مدققوزارة الموارد المائيةالال75.2520210

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة االتصاالت 552

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02190012006مها صباغعال محمدجمال زعموط106508101073

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربيةالال67.7420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-25إدلب07210062935ميرفت وزانوالء محمد جهاد بزماوي106608101074

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-05حلب02100075455ملك ضعيفبراءة محمد ضعيف106708101075

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال83.7020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-30حلب02120182827نجوى الحاج جدعان العثمانبراءه غالب العثمان106808101076

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال57.9020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-20حلب02150041013شادياساره محمد فكري حيدر106908101077

احمد سامح عبد القادر نصار 107008101078

نصار

200مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال73.6520173رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-10-22حلب02030166298عائشه ديري

282مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال65.0320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-09حلب02410002255منى العبددنيا محمد العبدالحوري107108101079

177معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.2520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-20حلب02200060267عهد العبوغزل زكريا الحسين107208101080
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هندسة ميكانيكية إجازة1996-01-10حلب02260002273ليله باكيرروجينا مراد زيبار107308101081

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.6120190ميكانيك عام

المستهلك

105مهندس ميكانيك

186معلم صفوزارة التربيةالال63.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حلب07030059483صالحةجودي رياض اسماعيل107408101082

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال67.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-16حلب02070039125فطيم الحسينهبة ياسر االسماعيل107508101083

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال54.6620120رياضياترياضيات<-العلومإجازة1976-01-21حلب02010041987يسرى طحاويتيمار محمدعدنان تحاوي107608101084

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.6820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-03إدلب07030066321منيرة عبدوميساء محمد صالح دهمان107708101085

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.9420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15حلب02390096276نعيمه االبراهيمفاطمه عمر االبراهيم107808101086

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال69.7120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حلب02020482372ناهد شبارقدانيا محمد صهيب هاشم107908101087

261مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال60.3320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-09حلب02010238814عهد شواهبه اسامه شاوي108008101088

186معلم صفوزارة التربيةالال64.0620180معلم صفتربيةإجازة1986-11-24حلب02390154325مريم الحموامينه عارف كالو108108101089

االميره حال محمد سائر 108208101091

الخطيب

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال69.3520200محاسبةاقتصادإجازة1996-02-26حلب02010166998هال الشحود

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال69.2420200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01إدلب07180008502رزان قرنفلنور محمد منير دالله108308101092

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال72.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25حلب02130131931شمسةالهام حسن الحمد108408101093

247مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربيةالال71.2820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-03-05حلب02130134287صباح االحمدرماء عبد الرحمن الجاسم108508101094

182معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.1120210معلم صفتربيةإجازة1986-01-06حلب02010276886عدويه خضيرآمنه احمد غسان سواحه108608101095

غفران عبد الكريم درويش 108708101096

الصالح

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال58.1520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حلب02090108610بسمه

190معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية187معلم صفوزارة التربيةالال67.6220120رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-14حمص04030024526وصيفه السليمانمنال نمر جراد108808101097

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال58.4220190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-24حلب02030213119منتهى حاج احمد نبهانمحمد براء حيدر نبهان108908101098

280مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةنعمال59.1420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-13حلب02270011664عائشه عمررانيه بحري بازو109008101099

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال63.1320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-26حلب02250114784نعمت ابراهيممرام حسني بحري109108101100

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-28الالذقية06200088370سلمى عواديمن نهيد جديد109208101101

فاطم عبد اللطيف الحميدي 109308101102

المحمود الغزال

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال71.3120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02130060678دالل االحمد

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-06-23حلب02090086322حنان كول عليأماني علي قدور غادر109408101103

كيمياء<

240مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية238مدرسوزارة التربيةالال67.7220200كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال72.1020210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1998-03-19حلب02030051059رانيه مسيلمانيجود خلدون الروح109508101104

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

289مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال70.6220210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-15حلب02390126942هنود الحمادالهام محسن ابراهيم109608101105

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-03-18حلب02060067289احالم ويشوهبه احمد قنطي109708101106

كيمياء<

418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال72.2720160كيمياء حيوية

هندسة ميكانيكية إجازة1985-03-30حلب90020001264فاطمة الحافظخالد محمود عبدالرحمن109808101107

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

378رئيس شعبةوزارة الدفاع223مهندسوزارة النقل7مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال50.0020090طاقة

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال64.3820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01إدلب07210134316ناديةماجدة محمد أمين حلبية109908101108

غفران احمد عبد العزيز 110008101109

مجدمي

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.0620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-25حلب02040373713منى مجدمي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01حلب02210006939فضيله جعويكعليا شمس الدين حسن110108101110

كيمياء<

228مدرسوزارة التربية229مدرسوزارة التربية225مدرسوزارة التربيةالال73.6920210كيمياء بحته

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال68.0920210معلم صفتربيةإجازة1984-01-01حلب02030201069هديه زينومروه عالء الدين قونيه لي110208101111

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1988-02-14حلب02020157405غيثاء البنينور محمد هشام قصاص110308101112

المشروعات صغيرة

513دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال58.5420210

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال76.4320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30إدلب07190031308بديعة بشيربشرى حسن بشير110408101113

246مدرسوزارة التربيةالال78.7420180علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-11-29حلب02040049429نهله صورانيبيان حسان قوقو110508101114

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال61.6720210معلم صفتربيةإجازة1994-09-06حلب02200072280اميره البزاعيسميه زكريا حاج مجمد عيسى110608101115

وزارة االتصاالت 478دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال62.5720109إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-03-04حلب02020147252غاده ابو بكرمحمد فاروق احمد ابو بكر110708101116

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-08-04حلب02200030708أمينه الشعبومياده محمد داده110808101117

كيمياء<

414فني مخبروزارة الصحة240مدرسوزارة التربية234مدرسوزارة التربيةالال73.4720180كيمياء تطبيقية

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال76.8320160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-05حماه02010015288صلوح ياسينوداد مصطفى العموري110908101118

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال59.3820140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-06حلب02040278029سوسن اسدحال محمود جعاره111008101119

4مهندس مدققوزارة االدارة المحلية والبيئة5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.4420200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-11-26حلب02080087701عليا محمد علي عثماناسراء خالد الجمعه111108101120

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.4320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02030234277عائشه احمدرزان محمد رمضان احمد111208101121

259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال67.0820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-27إدلب07030059895مهىراما محمد زكريا معدل111308101122

181معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال73.0320200معلم صفتربيةإجازة1997-06-26حلب02100038180غاده حموسوزان سعد ابراهيم حمو111408101123

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02040050493منتهى صدورعال خالد دباغ111508101124

تهاني محمد ابو الخير شيخ 111608101125

عوده

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال72.7220120علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-02حلب02040170143بوسينا شيخ عوده

284مدرسوزارة التربيةالال67.9020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-11حلب90020021410مريم الحديريمهند خليل حديري111708101126

246مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال72.7520190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01حماه05020024091هندخديجه محمد مهدي الخطيب111808101127

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال65.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-24حلب02020556607رونق جماليسنار مروان حجازي111908101128

وزارة الزراعة 380ارشاد سلوكيوزارة الدفاع1054موجهوزارة السياحةالال63.0920200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-03-30حلب02020507651ناديا قباعهاميرة شاكر قباعه112008101129

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

241مدرسوزارة التربيةالال73.3920150علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1988-04-04حلب02040026415زكاء عجلهايمان خالد حريتاني112108101130

288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال59.4720200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-14الالذقية06010243893زينبآالء طالل عبيد112208101131

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-01-27حلب02020150830علياءنور محمد دباس112308101132

المشروعات صغيرة

وزارة االدارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال76.9220180

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

الدراسات المالية اقتصادإجازة1986-08-02حلب02020073770ملك معراويمرام محمد مؤمن طرابلسى112408101133

والمصرفية

وزارة االدارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال66.9320170

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

171أمين مكتبةوزارة التربية167أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربيةالال65.0820200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-16طرطوس10150010119ليلى خزامهدعاء علي درويش112508101134

شيخ محمد عبد الوحيد شيخ 112608101135

قنبر

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال65.4120200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-11حلب02300024125نجيبه حبو

288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال57.9120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10الالذقية06150030353هدىفاتن غسان سرحيل112708101136

297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال64.3920200شريعةشريعةإجازة1974-12-05حلب07030014075فاطمة اليونسوحيدة أحمد قصاب112808101137

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال66.0520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-20حلب02020538201كفاء شيخ قروشرشا رسالن بزاعي112908101138

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال64.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-19حلب02040314189أنعام شيخ البساتنهإسراء محمد سعيد سلو113008101139

براءة عبد القادر 113108101140

معارتمصريني

283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال65.6520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-07-15حلب02020053824منى قصير

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.1320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02020062678بلسم الشيخوأنوار أحمد عجالني113208101141

254مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.6420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02020167314اياتراما محمد جمال جديد113308101142

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال72.5120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-15حلب02030185969ميسون كاظمبانه عبد الوهاب ستوت113408101143

محمد مجد الدين محمد 113508101144

ارناؤوط

516دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال62.15200810حقوقحقوقإجازة1985-07-17حلب02020399367فاطمه هيطالني

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال61.5320130شريعةشريعةإجازة1987-04-01حلب02040123573منى مصريفاطمه أحمد حداده113608101145

516دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال62.4520108حقوقحقوقإجازة1988-12-01حمص04030039395وجيها عليسليمان يونس الخليل113708101146

274مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال59.7920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-10حلب02010157432أمينة كسارهختام محمد خطيب113808101147

202مدرسوزارة التربيةالال66.5220180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-20حماه05180008322جنيت غانمرها محمد غانم113908101148

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.4020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-09حلب02030289183مياده تامررشا بدر الدين حالق114008101149

208مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربيةالال73.9020190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب02040120390وفاء فالحهمحمد علي محمد رمو114108101150

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال81.0120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02040120575وفاء فالحهمالك محمد رمو114208101151

الدراسات المالية اقتصادإجازة1991-09-09دير الزور09080030667هناء عبد الهاديقصي ذياب عبدالهادي114308101152

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال78.6620140

المستهلك

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال80.2820210معلم صفتربيةإجازة1976-06-27حلب07240017884فضيلة ميموحياة عبدالكريم حجازي114408101153
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وزارة الزراعة 1054موجهوزارة السياحة380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال72.4720190إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01حلب02020376720رغدوفاء وجيه حريري114508101154

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

296مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال63.5520200شريعةشريعةإجازة1993-09-01حلب02120189481فاطمهغصون صادق عبداللطيف114608101155

وزارة الزراعة 1050مدرسوزارة السياحة252مدرسوزارة التربيةالال62.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-12-28حلب02290002225حميدة صباغهيفين ابراهيم خليل حنان114708101156

واإلصالح الزراعي

1031مدرس

وزارة الزراعة 1054موجهوزارة السياحة380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال66.7320200إرشاد نفسيتربيةإجازة1974-08-01حلب02070002454خاتون الثلجيسماهر أحمد المحمد114808101157

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

184معلم صفوزارة التربيةالال76.1420210معلم صفتربيةإجازة1985-01-09حلب02250112831اسوم عبدينوران محمود عمر114908101158

186معلم صفوزارة التربيةالال82.8420210معلم صفتربيةإجازة1988-01-07حلب02390162312مريمملكه هزاع العبدو115008101159

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.7720190علوم األغذيةهندسة زراعيةإجازة1993-01-01حلب02400008178دالل الحويشيوسف خالد الحاجي115108101160

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 103محلل مخبري رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال74.3420210معلم صفتربيةإجازة1995-06-10حلب02420006120فاطمه الحسينغصون علي الكدرو115208101161

273مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربيةالال59.3520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-03الالذقية05140023004أميرهديما جميل شاهين115308101162

184معلم صفوزارة التربية176معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربيةالال74.7920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01الالذقية06010424535هاله يزبكزينب نزار السالم115408101163

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب07220068729جميلةريم حسن صواف115508101164

253مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-28حلب07210122965عواطفأريج محمدوضاح قربي115608101165

266مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال58.0020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25حلب02210018797مكيه شربوحليمه يوسف شمس الدين115708101166

وزارة الزراعة واإلصالح 193مترجموزارة الكهرباءالال55.8020202لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الالذقية06150059213سميره سعودغيث يونس قبيلي115808101167

الزراعي

261مدرسوزارة التربية1032مدرس

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال62.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حلب02190019127كلثوم إمامشفاء ديبو خليل115908101168

هندسة ميكانيكية إجازة1998-01-07حلب02040141916زها عطارهند عبد الهادي زبديه116008101169

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.3120210انتاج

المستهلك

231مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقل105مهندس ميكانيك

290مدرسوزارة التربية287مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال71.4720210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-19حلب02210027498بتول نصر هللادعاء نهاد نشاب116108101170

139مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال76.2120190دواجن<-إنتاج حيوانيهندسة زراعيةإجازة1994-08-02حلب02040222095سميهنورا مصطفى بصطيقه116208101171

283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال62.4320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-27طرطوس10100010157ابتسام عليمريم صالح عباس116308101172

فطوم عبد اللطيف الحاج 116408101173

جدعان

184معلم صفوزارة التربيةالال70.1520210معلم صفتربيةإجازة1976-03-03حلب02120359353دنيا الحسن العثمان

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال68.0520170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-14حلب02190019123كلثوم إمامهبه ديبو خليل116508101174

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال63.3420200شريعةشريعةإجازة1988-07-20حلب02030047027لينا طرابهبه محمد صقال116608101175

184معلم صفوزارة التربيةالال65.8720210معلم صفتربيةإجازة1971-04-04حلب02120183805دنيا الحسن العثمانعليه عبد اللطيف الحاج 116708101176

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال57.5020070حقوقحقوقإجازة1978-02-25حلب02090108331امونعمار احمد درويش الصالح116808101177

السجل العقاري

500دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية12

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال57.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-14حلب02420008907فاطمه المحمدأمينه محمد المغربي116908101178

وزارة التجارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال72.7920115تسويقاقتصادإجازة1987-02-21حلب02030074884نضال الباشعبد القادر مصطفى اوبري117008101179

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.9520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-01حلب11010056417عليه غزالمروه محمد حناوي117108101180

166أمين مكتبةوزارة التربية173أمين مكتبةوزارة التربية171أمين مكتبةوزارة التربيةالال69.9320170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-20حماه05120041810ايمان الحميدعال علي الرشيد117208101181

هندسة ميكانيكية إجازة1992-04-26حلب10100010146ابتسام عليمحمد صالح عباس117308101182

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة الزراعة واإلصالح 136مهندس كهربائيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال69.5620192تحكم آلي

الزراعي

140مهندس كهربائي

297مدرسوزارة التربيةالال65.6720200شريعةشريعةإجازة1990-06-07حلب02210014983سكون شحيدهمريم أحمد شحادة117408101183

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال73.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-01حلب02040066247ساميه خضيرغفران أحمد شبلي117508101184

وزارة االدارة 420إداري جامعيوزارة الصحة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال61.5620110محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01حلب02030163191عائشه حامشليريما محمد حامشلي117608101185

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق والموازنة 

ومراقبة االعتمادات

30

291مدرسوزارة التربيةالال65.7220133فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-24حلب02350006107امينهمصطفى أحمد مردود117708101186

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.1520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-21حلب02130008542مريم العيسىبراءه أحمد الشيخ هالل117808101187

478دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال60.3520099إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-06-15حلب02140089447رئيفة بريمويوسف ضياء الدين الرزوق117908101188

178معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية185معلم صفوزارة التربيةالال76.3420080معلم صفتربيةإجازة1986-06-30حلب02350042120حده الهنديامل احمد المصطفى118008101189

عائشه محمد غياث الفارس 118108101190

المجدمي

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال65.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02040426056منى مجادمي

182معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال68.9020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10090032002نزهه عمرانروان اسماعيل اسماعيل118208101191

185معلم صفوزارة التربيةالال83.9520200معلم صفتربيةإجازة1996-01-30حلب02350007943فطومه الحسنايمان احمد الحسن118308101192

186معلم صفوزارة التربيةالال59.5320200معلم صفتربيةإجازة1978-10-30حلب02400013410عوش المحمدسلوى محمد الخلف118408101193

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربيةالال72.5320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-04-17حلب02210010255احالم حسنفاطمة علي جعفر118508101194

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال62.1720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-14الالذقية06010037926سميره سليمحنان منذر علي118608101195

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال79.4520110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-22حلب02040159581هاله قلعه جيبتول حسين اقطم عنجريني118708101196

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال66.3920200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02250139389هدى الشيخ محموددعاء عبد الكريم قدور118808101197

201مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال80.2120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-25حلب02010013319امونعلي نافع محمد العسلي118908101198

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.2220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-18حلب02040295831رغداء فشيكوفاطمة محمد ناعسه119008101199

270مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةنعمال59.0520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-25حلب02140002501فضه العبيدفاطمة موسى الحميدي119108101200

تأهيل <-علوم اإلدارةإجازة1995-01-01إدلب07030040897فطوم جوادوالء حسين الحسين119208101201

وتخصص في اإلدارة

68مطور نظم معلوماتوزارة التنمية اإلدارية67محلل إداري ثانيوزارة التنمية اإلدارية65مساعد إداري أولوزارة التنمية اإلداريةالال68.2420200تأهيل وتخصص في اإلدارة

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةنعمال72.3520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02210015248سلوى الحجيفاطمة علي الحجي119308101202

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب07230007211عديله حوريهاعتدال حسن العمر119408101203

320مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربية319مدرسوزارة التربيةالال70.7420210فنون جميلةفنون جميلةإجازة1999-05-04حلب02010065704روعه بارجيليلى عالء الدين طهاري119508101204

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال73.9220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حلب02070034330عيوش سويدانآمنه محمد اليوسف119608101205

263مدرسوزارة التربيةالال63.8520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-05حلب02020275448لماع بريراما محمود دوبا119708101206

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربيةالال60.1120210معلم صفتربيةإجازة1984-07-02حلب02360092077عائشه اسماعيلاستير محمد خليل خليل119808101207

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال68.8220130مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-05-12حلب02280000542قدرية حاجي حسنغادة عزت حسن119908101208

الشؤون الصحية

وزارة االتصاالت 420إداري جامعيوزارة الصحة32

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1054موجهوزارة السياحة1036مرشد تربويوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال68.7420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-08-15حلب02010108083أمون جقالنحنان عبد الحي زيدان120008101209

واإلصالح الزراعي

1043مرشد تربوي

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال62.1720200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-08حلب02250055913أمينه فايقأيه مالك شيمو120108101210

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1993-01-01حلب07010002104مفيدة حيانيآية عمر فقيش120208101211

المشروعات صغيرة

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال65.9620190

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال68.6020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حلب90020024680رهاف عدوينور اسماعيل عبد ربه120308101212

283مدرسوزارة التربية282مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال66.4020130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-23حلب02040360721صفيه سعودديما بشير خوجه120408101213

171أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربية5أمين مكتبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال60.6020170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04الالذقية06090001629سناء رفاعيهساره اكرم صعيدي120508101214

181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.1620180معلم صفتربيةدبلوم1993-01-01الرقة11010055372فلايرليندا علي الموسى120608101215

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال66.3120200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حلب02030115895شريفه تركمانيغاليه محمود يخني120708101216

270مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربيةالال62.0420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30حلب02390148265عزيزه ايبوعائشه ابراهيم االبراهيم120808101217

184معلم صفوزارة التربيةالال61.3320210معلم صفتربيةإجازة1997-02-28حلب02030421509زروف فرحاتديما جميل بخاش120908101218

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال65.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-01-10حلب02030362112مكرم ادلبيميساء محمود بي121008101219

283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال63.8920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-01-04حلب02030199093نهى حريريبيان محمد نذير ستوت121108101220

253مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال76.6020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1985-05-11حلب02020234819صباح سيد طهجمانه محمد كامل عزوز121208101221

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال61.7120200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-03حلب02090087292جميله برواماني عبدهللا برو121308101222

258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.6020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02250079325وفاء كرجرجاء رمضان قرعا121408101223

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-08-09حلب02060002363أمينه كرجفاطمه عمر كورج121508101224

كيمياء<

238مدرسوزارة التربية234مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربيةالال68.0220200كيمياء تطبيقية

258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال65.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02010106764جميلة حمزةحنيفة عبدالقادر سليمان121608101225

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال66.3320210حقوقحقوقإجازة1990-08-26حلب02200083969فاطمة خواماماني صبري مصطفى121708101226

السجل العقاري

وزارة االتصاالت 484معاون رئيس شعبةوزارة المالية12

والتقانة

122معاون رئيس شعبة
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1986-01-11حلب02040117377فاديه كياليعمران عبد الكريم ازرق121808101227

وزارة االدارة 122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة370رئيس شعبةوزارة الدفاعالال61.4220130حقوقحقوقإجازة1983-08-01حلب02040139178لميس اوبريرنا احمدجمال زبديه121908101228

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال62.2520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-26حلب02020383209منى بدورفاطمه عمر حمزه122008101229

هندسة ميكانيكية إجازة1997-03-03حلب02020408996ريم دشانخديجه يوسف تركماني122108101230

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

232مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقل231مهندسوزارة النقلالال72.8320210انتاج

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال71.0220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-09-16حلب07120018978فاطمة الطهريم ممدوح الدالي الحسن122208101231

478دارسوزارة المالية492دارسوزارة المالية481معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.2620210محاسبةاقتصادإجازة1998-04-07حلب07240103759مريم الجاويشفاطمة حسين حمر122308101232

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال68.3220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-07-15حلب02020278345سهيله لبابيديفتون احمد حردان122408101233

185معلم صفوزارة التربيةالال63.4520210معلم صفتربيةإجازة1979-06-07حلب02330022420عوش الحسين العليسكينه وحيد األحمد122508101234

الدراسات المالية اقتصادإجازة1990-01-01حلب02250114451خديجة احمدزينب جمعة جعفر122608101235

والمصرفية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال82.6720110

الشؤون الصحية

514دارسوزارة المالية32

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.6620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-26حلب02030161558حسناء ناولوجود محمد زريق122708101236

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1994-07-15حلب02220074296مها الشيخ شواسهام شعيب رجب122808101237

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال75.4020180

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال74.2920210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1998-04-05حلب07010048558مجدشيحةليلى عبدالمجيد حنتير122908101238

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-15حلب02040506512هدى بادنجكيآيه محمد بهاء الدين حالق123008101239

212مدرسوزارة التربية208مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربيةالال66.3820160إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1989-03-18حلب09010021203خوله الحبوششهال غسان ابوعراج123108101240

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال65.2520190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-05حلب02010002662سماحلينا صفاء الفرج123208101241

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال69.2520190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-03حلب02010130911أمل سويدفاتن جمال قاج123308101242

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-10-30حلب02190068105رغداء االحمدرهف محمد هادي123408101243

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة421فني مخبريوزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال73.1920200كيمياء بحته

265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال62.1120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02320158401عطريهعائشه عبد السالم العيسى123508101244

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال69.7520140جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-04-12حلب02020110656سجاشهله احمد تميم فستق123608101245

والتنفيذ

541

243مهندسوزارة النقل242مهندسوزارة النقل2مهندس دارسوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.7620210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1995-05-31حلب02230079124بشرى منالبتول محمد عادل الرمو123708101246

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال57.8120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-02-19طرطوس10010095701سكينه حسنفدوى محمد احمد123808101247

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.9020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-21حلب02030267546مها الزالقوالء عبد الوهاب الزالق123908101248

289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال61.7920210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-15الالذقية06090017798سهامسوزان عبد العزيز عثمان124008101249

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.9520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01إدلب07090111507اسماءاسالم محمد الشحنة124108101250

261مدرسوزارة التربية267مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.4220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06020034423امال نعامهماريا غازي الحايك124208101251

184معلم صفوزارة التربيةالال80.1420200معلم صفتربيةدبلوم1998-01-08حلب02200010218هدى االشقرعال محمد االشقر124308101252

171أمين مكتبةوزارة التربية170أمين مكتبةوزارة التربية173أمين مكتبةوزارة التربيةالال66.9920200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-05الالذقية06100039202وفاءمايا منيف اسبر124408101253

273مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال66.0120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05حلب02200079916ظبيه حرصونيهبه حمدان يحيى حبو124508101254

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال76.1320190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-10الرقة11010178173فاطمه الحداداسراء مصطفى الحداد124608101255

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال66.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حلب02030145979رقيه زلطنور عبد الغني كردي124708101256

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1992-05-01حلب02010092868فاطمه عبد اللطيفمنال يوسف عبد اللطيف124808101257

المشروعات صغيرة

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية514دارسوزارة الماليةالال66.2120200

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة االدارة 552

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

255مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.2220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02030063075رغداء شاميهبيان محمد شاميه124908101258

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال66.0519970لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1975-10-20حلب02020100258نجاة مردومرائده حسني قمري125008101259

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-05-01حلب02030464641ملكهحال مصطفى سواس125108101260

كيمياء<

415فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحة237مدرسوزارة التربيةالال70.5220210كيمياء تطبيقية

178معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية185معلم صفوزارة التربيةالال69.8920203معلم صفتربيةإجازة1988-01-17حلب02330040355عائشة العمرماهر علي العلي125208101261

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال59.1420200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01إدلب07240097185هدى عز الدينفطومة حسين العليوي125308101262

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربيةالال80.0420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-06-11حلب02040334128حسناء ندافهبة مصطفى طفي125408101263

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال69.0820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-14حلب02040544656ميادهوالء عبد السالم زلط125508101264

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-25حلب02390186701سعده الحسينبثينا محمد الحسن125608101265

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-05حلب02030283110منى شاميههدى مازن لوسي125708101266

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.6320170معلم صفتربيةإجازة1994-03-27حلب02120263444مديحه االحمدماجده حسين االحمد125808101267

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال67.9820170معلم صفتربيةإجازة1977-07-05حلب02020126701فاطمه عزيزيغفران عبد القادر كيال125908101268

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.3220170معلم صفتربيةإجازة1981-01-18حلب02040492578ملك دباميس محمد غزال مكتبي126008101269

هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-10حلب02020298906روعه رفيعه دباغيارا ماهر مغربي126108101270

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال70.4820190آالت وقيادة كهربائية

الميكانيك والكهرباء

224مهندسوزارة النقل37

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال77.3720170معلم صفتربيةإجازة1991-01-01حلب02120283936مياده الحاج ربيعماويه مصطفى كمال السباغ126208101271

مدحت حمادين الجاسم 126308101272

الحمادين

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.4520092لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1985-01-01حلب02390227711خدوج خرطق

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال61.2620173حقوقحقوقإجازة1992-08-02الالذقية06010364061جميلهاسامه حسن حسن126408101273

السجل العقاري

499دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية12

271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال63.4920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-21حلب02020064122جمانه يسقيساره أحمد فواز يسقي126508101274

202مدرسوزارة التربيةالال70.1420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حلب02070127935نهله السهورانيا محمد العلي السرحان126608101275

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال78.8720213إدارة أعمالاقتصادماجستير1989-01-01حلب02250012701ابتسام محمدهمام محمد حركوك126708101276

المستهلك

513دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال74.3320170معلم صفتربيةإجازة1995-07-26حلب02030084944صباح سلطانقمر محمود فهد126808101277

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال62.0720200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب07210091718غالية شرفبيان محمد شاكر محمصة126908101278

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.3720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-10حلب02030040611صباح سلطانمنار محمود فهد127008101279

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.6320170معلم صفتربيةإجازة1992-01-04حلب02040203002هدى قوقوفاطمه احمد سنده127108101280

213مساعد إداري أولوزارة الصناعة475دارسوزارة المالية542مساعد اداري اولوزارة الموارد المائيةالال59.0520150حقوقحقوقإجازة1983-01-01حلب02010332758ماري ندجريانيوسف انطوان دري127208101281

318مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربية332مدرسوزارة التربيةالال74.5220200تصميم داخليفنون جميلةإجازة1977-01-01حلب02020042899هناء شيخ دبسسوسن مصطفى المحمود127308101282

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.3820180معلم صفتربيةإجازة1994-05-23حلب02140049376فاطمةمها ابراهيم الحزوري127408101283

182معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال64.8320210معلم صفتربيةإجازة1997-08-20حلب02390000577ربوعه شيخومنار جمعة الحسين127508101284

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال82.1220170معلم صفتربيةإجازة1978-12-02حلب02210066379خدوج االقرعمالك علي حمزة127608101285

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.4520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02080050464أمينه ياسينشهد محمد المحمد127708101286

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربيةالال65.7720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-15حلب02440010326زهرة كرششذى حسين علي127808101287

269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال61.2020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-05حلب02060109264نجوىاسراء عبد الرزاق قوجه127908101288

181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال70.1920210معلم صفتربيةإجازة1989-11-05حلب02060057374فطيم الشيخثريا أحمد الشيخ128008101289

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.7420190علوم األغذيةهندسة زراعيةإجازة1996-01-10حلب02010154982فاطمة زقلوطةآية فائز زقلوطة128108101290

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال63.0220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-27حلب02010128492فاطمة شيخ سليم درعزينيزينة سامر قباني128208101291

ايمان عمر المحمد الرحيم 128308101292

الفرج

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال72.4320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02حلب02390089374فاطمه عبدو

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال68.7020200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-04حلب02030467331عهد رعوانبراءه أغيد محمد128408101293

وزارة التجارة الداخلية 1017دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال69.7620183إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-08-13الالذقية06010325701جهيده ضايععلي نور الدين عشقر128508101294

وحماية المستهلك

514دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-03حلب02030009947فاطمه العمرحسن مقداد شناعه128608101295

242مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال69.7420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-03-08حلب02120186287منى ابراهيمراما محمد البزيعي128708101296

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال61.5220140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05حلب02060110275نجوىرهف عبد الرزاق قوجه128808101297

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال62.0420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02020369645مريم المحمودعلي عبد هللا العلي128908101298

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال69.9620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01حلب02020460125فاديه حوريفتون علي فارس129008101299

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-06-08حمص04010748448امينههبه مالك الرواج129108101300

كيمياء<

237مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال67.5520210كيمياء تطبيقية
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281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال68.1920140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-01-01حلب02020198745ابتسام فتوحنجاح ابراهيم فتوح129208101301

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال67.8220180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-10-15حلب02190035762روعه عريانبشرى خالد الخلف129308101302

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال75.7720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-09-01إدلب07030071515سكينة ابو بكرسوسن بديع ناصر129408101303

257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال58.0220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-10طرطوس10090042062دعد الغريبعلي انور هرمز129508101304

هندسة ميكانيكية إجازة1994-01-05إدلب07170068769أحالمأسماء محمد كاجو129608101305

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.8320200هندسة التحكم واالتمتة

المستهلك

106مهندس كهرباء

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال70.5920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-08حلب02230054032سميره العبد هللاآيه هللا محمود صليبي129708101306

202مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال77.7520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حلب02250077369حليمة حسنعائشة ناجي السباقة129808101307

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1995-01-01حلب02030383324كوكب حالقتغريد بشير حالق129908101308

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.3220210

الزراعي

514دارسوزارة المالية131معاون رئيس شعبة

205مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال72.0820200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1998-08-18إدلب07240075531هالة خرشومراما يوسف بستاني130008101309

278مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال61.9720164تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-03طرطوس10090085202سهام محمودمحمد اسماعيل سخي130108101310

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال60.7720180معلم صفتربيةإجازة1993-05-09حلب02010173796ظفرقمر محمد سمير حبيب130208101311

198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال85.5520213رياضياترياضيات<-العلومماجستير1991-11-18حلب02210042868زينب ابراهيمميسم محمد ابراهيم130308101312

وزارة التجارة الداخلية 499دارسوزارة الماليةالال67.1320196حقوقحقوقإجازة1991-06-17حلب02210005944فاطمة غزالمحمد غزال غزال130408101313

وحماية المستهلك

94معاون رئيس شعبة

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةنعمال65.9820180مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-07-26الالذقية06100056017وحيدهرماح يوسف وسوف130508101314

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال57.7520210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-13دمشق10220027162ساميه يوسفسالي نزيه حمدان130608101315

260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال59.7520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030025512نهله مصريربى محمد بشير صقال130708101316

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال61.2720080علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-10حلب02010034396سمر صباغياسمين محمد رضوان صباغ130808101317

297مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال62.4920120شريعةشريعةإجازة1987-02-01حلب02020211863هند خاطرضحى عبد المنعم عقاد130908101318

189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية422مربية أطفالوزارة الصحةالال74.7920190رياض أطفالتربيةدبلوم1993-04-07حلب02030318332سمر صباغرضوه محمد رضوان صباغ131008101319

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال64.8620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-25حلب02210002878راضية أيوبفاطمة حسين كور علي131108101320

184معلم صفوزارة التربيةالال87.1420200معلم صفتربيةإجازة1995-10-25حلب02390143079غاده السوادياميره محمد زين السوادي131208101321

184معلم صفوزارة التربيةالال69.5420200معلم صفتربيةدبلوم1974-07-02حلب02120040893دعد الحمدانتماضر هشام الشهابي131308101322

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.6220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02010159548عهد لبانبتول محمد زهير عويجه131408101323

268مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربيةالال59.2420130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-05حلب02010257725صباح بارومهجولي هرمز ترزيخان131508101324

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال69.0920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02حلب02390243520فاطمة عبد الهاديسهام احمد الخلف131608101325

264مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال67.9720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-04حلب02010277179فاطمة عسافغيثاء طاهر قلعه جي131708101326

12أخصائي نفسيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال64.7020140علم نفستربيةإجازة1991-04-17إدلب07040054032ودادغصون احمد مصري131808101327

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال66.6720210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-14حلب02020449099رئيه جاموسرغده عبد الحميد جغجوغه131908101328

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال64.5320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02020207957خديجه حشاشمريانا احمد سقعان132008101329

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال62.0420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-10إدلب07170031996عبير سراجهال عبد هللا الدروبي132108101330

182معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.9720200معلم صفتربيةإجازة1997-08-11حلب02120281438مياده الكسارياسمين حسن كسار132208101331

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.9220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-04حلب02020526440ميرفت مشهدانيفاطمه محمد محو132308101332

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية282مدرسوزارة التربيةالال64.9420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-26حلب02030314518سمر مارتينيزينه عبد الرحمن قباني132408101333

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.1320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-08حلب90020022244امنه دهانهبة عبد هللا غنام132508101334

هندسة ميكانيكية إجازة1996-07-10حلب02020427405نجوى السليمانروال عبد الحكيم العزيزي132608101335

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.8820210ميكانيك عام

المستهلك

105مهندس ميكانيك

زين العابدين عباس حج 132708101336

ابراهيم

وزارة التجارة الداخلية 499دارسوزارة الماليةالال62.0820196حقوقحقوقإجازة1990-01-01حلب02210005010هنود شربو

وحماية المستهلك

94معاون رئيس شعبة

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةنعمال67.4920200رياض أطفالتربيةإجازة1996-06-10طرطوس10050014376زينه احمدمادلين عيسى صافي132808101337

247مهندسوزارة النقل246مهندسوزارة النقل374رئيس شعبةوزارة الدفاعالال75.1120170هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1992-09-01حلب02030213108صبيحه النبهانرهام محمد النبهان132908101338

295مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالنعم67.1320130شريعةشريعةإجازة1988-01-05حلب02210031934فاطمة حمزةمريم ابراهيم حاج عوض133008101339

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال59.6520150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-15حلب02040093263مجيده شياحشهدة محمد زنرني133108101340

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال64.7820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-03حلب02010002049عهد بطيخهيا خالد اسعد133208101341

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال69.7220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-01حلب02020142566فاطمه بغداديراما عمر خواتمي133308101342

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال71.0020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1997-10-01حلب02120233811سالمه الشعبانفاطمة عبد هللا العبد هللا133408101343

200مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال70.8520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-08حلب02060121549عائشه ابرصآيه هيثم محمد علي133508101344

200مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال76.2120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01إدلب07210075141هال شيخ بكريإيناس حسام صالحو133608101345

200مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال78.0620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-13حلب02060037044فاطمه خطيبإيمان حسن صعب133708101346

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1978-07-20حلب02010243174فاطمة بشرى شيخونيفتون محمد شعباني133808101347

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال78.5020180

العلمي

وزارة التعليم العالي 96مطور أتظمة معلومات

والبحث العلمي

97مساعد إداري أول

478دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال66.00202010إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-09-23الالذقية06090010531اديبهابراهيم احمد موسى133908101348

-فيزياء وكيماء<-العلومماجستير1990-01-01حلب02420014569عذوبه المحمدحسين اسماعيل الحسين134008101349

فيزياء<

222مدرسوزارة التربيةالال80.9720212فيزياء

514دارسوزارة المالية222محلل إداريوزارة الصناعة1007مدخل بياناتوزارة التنمية اإلداريةالال70.8020190إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-09-14حلب02020013119خديجه نعسانحسناء حمود الشحود134108101350

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال78.4420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-09حلب02390001592مهديه العمرفاطمه ناصر خطاب134208101351

هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-14حلب02030119133سماح عبجيراما محمد ياسر الشعراني134308101352

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.3820200ميكانيك عام

المستهلك

105مهندس ميكانيك

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال58.7520180معلم صفتربيةإجازة1991-05-05إدلب07060044415حاجة الطالبهناء فيصل طالب134408101353

الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-01-22حلب02040235799ايمان بستانيآالء مصطفى فالحه134508101354

والمصرفية

وزارة التعليم العالي والبحث 97مساعد إداري أولوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال76.1420200

العلمي

معاون رئيس شعبة 

التخطيط

420إداري جامعيوزارة الصحة91

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال62.2420180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-03حلب02060121457صباح عليساره محمد سعد حسن134608101355

الدراسات المالية اقتصادإجازة1990-01-31حلب02020583374ذكاء سلطاننيرمين تيسير مكتبي134708101356

والمصرفية

وزارة االتصاالت 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال69.7920200

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال73.0520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-08-06حلب02010078817كفاح عبد اللطيففاطمه عمر عرب134808101357

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال58.5220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-15إدلب07090070543صفاءهادية عدنان عبو134908101358

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة362رئيس مكتبوزارة الدفاعالال58.9820090حقوقحقوقإجازة1984-10-19الالذقية06110039424سهامدارين عيسى حسن135008101359

السجل العقاري

363رئيس مكتبوزارة الدفاع12

513دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال64.6820150حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1974-01-21حلب02010121603صبيحة ناولوعبير عدنان جمال135108101360

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال59.1620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-10حلب02010000300جميله العثمانعهد أحمد حريتاني135208101361

290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال69.1820180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-01إدلب07260034036نجوى محمد جمعةأسمهان كمال الدين آسية135308101362

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال68.9420170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-25حلب02010109202أميةآالء حسين معاز135408101363

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال58.2920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-23حلب02240060801رغداء العالويخديجه زكريا محمد العويس135508101364

184معلم صفوزارة التربيةالال67.2920210معلم صفتربيةإجازة1997-03-20حلب02210066805سكنه شمس الدينحوراء أحمد شمس الدين135608101365

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال75.7420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1997-01-10حلب02200088054مريم ناعمايمان محمد العلو135708101366

508دارسوزارة المالية484معاون رئيس شعبةوزارة المالية419إداري جامعيوزارة الصحةالال62.4420190دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-02-12إدلب07170034165عتوك جدوعنورا ناجي رشيد قدور135808101367

275مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال59.9820122تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02حلب02030221264جميله حسين قدور الحابونحسين فوزي ابوراس135908101368

279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال62.3720180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01حلب02050004382فاطمه الكدرو البر يصالح الدين احمد الضاهر136008101369

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال62.0920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-09الالذقية06010348659كوسرهبه منيف قزق136108101370

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال59.1020140حقوقحقوقإجازة1985-09-15حلب02030219890سميره االحمد الحمدولينا عبد الحميد احمد الحميد136208101371

السجل العقاري

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة12

التصفية والصرف

وزارة االدارة 29

المحلية والبيئة

15دارس قانوني

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة514دارسوزارة الماليةالال74.2520200مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-01-28حلب02020386225منار خضيرصبا محمد الحميدي136308101372

الشؤون الصحية

وزارة االتصاالت 32

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال66.3820090محاسبةاقتصادإجازة1987-02-15إدلب07240149722رأفت حمودسراب محمد أديب حمود136408101373

242مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال72.2020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-04-11إدلب07210055851فاطمة بهلولسحر زياد بهلول136508101374

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال81.2420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-01إدلب07210055860فاطمة بهلولإخالص زياد بهلول136608101375

282مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال63.3820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02390073542فاطمهمها اسماعيل اسماعيل136708101376

282مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال67.6220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-10حلب02390008442آسيه حمدو الجركوروعه محمد شيخ محمود136808101377

260مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال59.2120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-30إدلب07210122882إزدهارنور الهدى ماهر قربي136908101378

241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال72.1320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-02-11طرطوس10090004045سلمى علي ديبقمر خالد قدور137008101379

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال62.2420190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06010349740نهوندسهام ابراهيم مروه137108101380
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.1720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-13الالذقية06010349765نهوند مظلوممحار ابراهيم مروه137208101381

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-01حلب02010317290فطينه قوقوفاطمه مصطفى سرميني137308101382

كيمياء<

418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال72.0820200كيمياء حيوية

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال59.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حلب02290059653امونه النجمسميره احمد ابراهيم137408101383

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال77.6220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حلب02040223924هناء عتيقنور احسان لبان137508101384

الدراسات المالية اقتصادإجازة1991-01-01حلب02030053533حسناء حمويريم محمد جالل منال137608101385

والمصرفية

وزارة التعليم العالي 513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال81.0020140

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

92

259مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.0520080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-14حلب02020238718ليلى حسينروال محمد جلبي137708101386

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال57.8620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02حلب02060107091فاطمهشذى عبدالمعطي الحاج عمر137808101387

179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال71.6220170معلم صفتربيةإجازة1995-09-09الرقة11010277854ليلى عقادرنا حسن الخضر137908101388

255مدرسوزارة التربيةالال64.4920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-15حلب02030173108خديجه الحمدوأسماء عمر المغربي138008101389

504دارسوزارة المالية511دارسوزارة المالية497دارسوزارة الماليةالال70.9120180محاسبةاقتصادإجازة1995-01-03حلب02020060814أملراما أحمد زين138108101390

285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال86.7620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-11-08حلب02210043866سكنه حاج مهديصفاء حسن معتوق138208101391

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال69.3420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01حلب02210020406فاطمه الحسنرنجس فاضل عساف138308101392

280مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال69.2220170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-13حلب07210016364امينه شاتيامينه يحيى حابو138408101393

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال68.7020200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حلب02100054291فاطمة الشيخ ياسينايمان مصطفى ياسين138508101394

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.3920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-18حلب90020023854ندا خالدريم مصطفى رضوان138608101395

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال55.9220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-01-04حلب02010175030هيفاء بسنليلينا محمد رياض جودت138708101396

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال68.9220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-10-31حلب02050012138فضه رجبأحمد خلف األحمد138808101397

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-22حلب02030218236صبحه احمد النبهانشيماء حسن علي النبهان138908101398

كيمياء<

228مدرسوزارة التربيةالال68.9820210كيمياء بحته

246مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال74.9720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-03-10إدلب07180026519نهى حجوزفتون مصطفى رجب139008101399

260مدرسوزارة التربيةالال59.2920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-22حلب02390218379منىبتول احمد النايف139108101400

وزارة االدارة 516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال66.2820200حقوقحقوقإجازة1994-01-08حلب02250015969سميره حميدريما حسن عبدى139208101401

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

189معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال62.4620080رياض أطفالتربيةإجازة1983-10-19طرطوس10160130286امان ديوبفاتن علي حسن139308101402

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-01طرطوس10160090793وفاء محمدشروق علي بيدوح139408101403

مريم أحمد الخساره الحاج 139508101404

نمور

261مدرسوزارة التربية262مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال62.3120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حلب02050027847عايشه

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال54.4420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-01حلب02130032511عائشه الحاج عثمانامل محمد الجاسم المحمد139608101405

278مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال75.7020130تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-06-16طرطوس04230014026ميساء الجهنيشاديه فاروق الجهني139708101406

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال60.7020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-16حلب02010049932كميليا برغلوالء عبد القادر برغل139808101407

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال58.4420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-16حلب07170068865هالة مسلمانيرانيا محمد مجد الصاري139908101408

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال78.3220170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حلب02040418474يسرى عرابي دبسآية عبد الرؤوف مخزوم140008101409

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.0120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1982-07-14حلب02190133495مريم عريضخلود احمد حاج سليمان140108101410

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال62.6520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-01حلب07160092856فائزةإيمان مازن العاص140208101411

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-06-18حلب02020531443رفاه جيجهمحمد محمد علي جيجه140308101412

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية221مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال68.4220210فيزياء

277مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال66.7720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-18حلب02190096197أمينه داودرنده فؤاد خليل داود140408101413

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال64.2320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02210016269عبيره الفيلرنا عبد المطلب فيل140508101414

285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةنعمال59.1420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-21طرطوس10280006208هيام غانمحسن نديم جمعه140608101415

277مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال63.1320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-08حلب02390170152مريمنداء يوسف العثمان140708101416

241مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال69.7820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-05-12حلب02320146278فاطمه حسنشيرين صالح الدين خربوطلي140808101417

182معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.0220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10260019657نوال محمودرهام سمير عثمان140908101418

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال76.8720180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-10-21حلب02010059351خلود جوخه دارنور محمد فجر شريف141008101419

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال66.6120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-01حلب02120030825حسناء النعمههيفاء محمد دبش141108101420

255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.6520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-25حلب02190083840نظيفة مقداديمام جودات مخطاط141208101421

256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.6120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-02-05حلب02030115658صباح عطارنجالء مصطفى حداد141308101422

242مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةنعمال68.7020201علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-02-21الالذقية06110063363جمانه سليمانجعفر محمد عمران141408101423

172أمين مكتبةوزارة التربية166أمين مكتبةوزارة التربية171أمين مكتبةوزارة التربيةالال75.8220110المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-10الالذقية06090005613غيثاء صافيساره عيسى موسى141508101424

وزارة الزراعة واإلصالح 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال73.6420210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-03-20حلب02390148281عزيزه ايبوفاطمه ابراهيم االبراهيم141608101425

الزراعي

120مهندس زراعي

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةنعمال61.4920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-21حلب02100033734ابتسام الشيخ طهنور الهدى احمد زينه141708101426

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةنعمال75.7020180محاسبةاقتصادإجازة1992-01-12حلب02020221657سجه خياط بساطهبيان احمد حمدان141808101427

الصندوق والمصارف

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة31

التدقيق والموازنة 

ومراقبة االعتمادات

وزارة االقتصاد 30

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

التدقيق والموازنة

137

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال63.1920140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02030067515هيفاء عالموتسنيم محمد انور التنجي141908101428

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال69.7420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-21حلب02010003302رهف عبوداناغيم احمد محمد142008101429

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.1420190تربة واستصالح أراضيهندسة زراعيةإجازة1996-01-01حلب02070127955سته العليرشا محمد العلي142108101430

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 103محلل مخبري رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

260مدرسوزارة التربيةالال68.2720180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1997-01-12حلب02420006154عائشه نعيمياريج اسماعيل الكدرو142208101431

260مدرسوزارة التربيةالال62.0120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-14حلب02420006075عائشه نعيميصبا اسماعيل الكدرو142308101432

277مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال59.2520130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-26الالذقية06160026267ودادمهران نديم غنوم142408101433

500دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال59.3820181حقوقحقوقإجازة1992-06-10طرطوس10100017911الهام محمودمحمد رامز حسن142508101434

وزارة الزراعة واإلصالح 1050مدرسوزارة السياحةالال65.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-17حماه06100031762حياة مكنارؤى ابراهيم حسن142608101435

الزراعي

252مدرسوزارة التربية1031مدرس

419إداري جامعيوزارة الصحة333معاون رئيس شعبةوزارة التربية519معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.7520210دراسات قانونيةحقوقإجازة1968-04-01حلب02010236224امينهفاتن محمد نجيب شوا142708101436

الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-01-01حلب02040207855مرفت ارنبزهراء محمد السلوم142808101437

والمصرفية

558مدققوزارة الموارد المائية549محلل اداريوزارة الموارد المائية557مدققوزارة الموارد المائيةالال70.0220200

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.2320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حلب02070022488حسنه الحميدزينب حسين المصطفى العبد142908101438

وزارة التجارة الداخلية 116مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال71.6620200شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1996-01-31حلب07090093305شكريةحميدة عبدالخالق الصوراني143008101439

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 103محلل مخبري رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

وزارة الزراعة 250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال67.5220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-29حلب02070087406عفرةساجده جمعة المحمد143108101440

واإلصالح الزراعي

1038مدرس

245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال68.1220170علم الحياةعلم الحياة<-العلومدبلوم1994-01-02الالذقية06180018767منىبراءة نبيل خليلو143208101441

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-07-07الالذقية06010068724سوسن زركليبتول يحيى نبوزي143308101442

فيزياء<

216مدرسوزارة التربية218مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال70.5520210فيزياء

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.1120200االقتصاد والعالقات الدوليةاقتصادإجازة1995-01-01حلب02030399985وداد جمركنور عبدالرحمن زعرور143408101443

التخطيط

420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة المالية91

252مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.9220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-03حلب02390106468عائشهعبدو سعيد الجنيد143508101444

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال65.3320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-12حلب02020382879رغداء اهيبهديل حسان قنواتي143608101445

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال61.1519970إدارة أعمالاقتصادإجازة1973-04-27حلب02030079484وجيها موسىكارال ليون انطون143708101446

المستهلك

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال74.6420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-02-15حلب02040299335ثناء ريسصفاء محمد ارناؤط143808101447

246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية243مدرسوزارة التربيةالال72.4720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1989-01-08حلب02040108141هائله ناولوآية أحمد كالهو143908101448

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال69.9720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-24حلب02010185944رغداء بنيريم زكريا اسماعيل144008101449

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال77.5220190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-14حلب11070011073حميده شيخ الجمعهرحاب عزت الصالح144108101450

513دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال64.2020110مالية ومصارفاقتصادإجازة1982-01-10حلب02260065259صباح شيخوالهام نجم الدين احمد144208101451

268مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال63.8020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حلب02020412749ميادةزبيده خالد دباح الجمال144308101452

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال60.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-12-21إدلب07190024060زهرة بصالتنضال جمعة بوزغة144408101453

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.2920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-27حلب02020311991غاليه طعمهرمزيه جمال طعمه144508101454

200مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال67.2920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب02190001932غفران حنجيك قدادهبه ابراهيم شعبو144608101455

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.4320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-06-23حلب02010131754روله صابونيعال طالب خانطوماني144708101456

272مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال69.3420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02130110895رئيفه المصطفىايمان حسين الشايب144808101457

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-20حلب02010007177ضحى ناشدراما ياسر مالح144908101458
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال69.6420200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-20حلب02220033523إيمان االحمرآيه عادل ناصر145008101459

272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةنعمال58.4420190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-04حلب02210025748فهيمة شمس الدينزينب عبد اآلله شربو145108101460

1055مدرسوزارة السياحة274مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربيةالال57.3320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-07حلب02020507684ناديا قباعهاماني شاكر قباعه145208101461

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1974-08-09حلب02040246722غاليه حسوهبه عقيل عقيل145308101462

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال54.5720130فيزياء

212مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية205مدرسوزارة التربيةالال66.9020108إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1985-03-10حلب02020241844صالحه برادعيعبد الجليل أحمد روائح145408101463

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال68.1420190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02إدلب07170076594غصونريم خليل أحمد145508101464

181معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال75.7120210معلم صفتربيةإجازة1990-02-12حلب02040236776كوثرملك جمال الحماده145608101465

201مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال70.8520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-11-05حلب02390117632منى الحسن الحميديرقية عبدهللا الجاليك145708101466

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية558مدققوزارة الموارد المائية514دارسوزارة الماليةالال83.5820160تسويقاقتصادإجازة1995-08-26إدلب07010170429عبيرفدوة عارف حاج علي145808101467

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية 

والتخطيط

554

181معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال62.5020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حلب02040176408فاطمه ابوشعرريم محمد سالم ابوشعر145908101468

الدراسات المالية اقتصادإجازة1991-01-26حلب02010065935حميده حلبيهبه محمد فواز الجميلى146008101469

والمصرفية

وزارة االتصاالت 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال81.1420190

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال61.5720180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-20حلب02040308131خديجه تسقيهديما عبدهللا قلعه جي146108101470

وزارة االتصاالت 370رئيس شعبةوزارة الدفاع499دارسوزارة الماليةالال61.6820180دراسات قانونيةحقوقإجازة1988-09-21حلب02250061625ورده مستونازليه منان ابراهيم146208101471

والتقانة

122معاون رئيس شعبة

272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال71.0520130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-04-27حلب02140051338فدوىضياء علي محمد المعراوي146308101472

182معلم صفوزارة التربيةالال80.7520210معلم صفتربيةإجازة1972-03-25حلب02070067051بهيجهخديجه محمد العبود146408101473

245مدرسوزارة التربية251مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال76.5420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-05حلب02290002510حوريه عليسيف دار زعيم حسين146508101474

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال69.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حلب02060016105نديمه ويسسمر محمد ابراهيم146608101475

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.5320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-20حلب02210020284زنوب طبرهايمان عباس طبره146708101476

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دمشق09050082778جهينه الدرويشميسم خالد العرب العلي146808101477

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال68.6520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حلب02390037263عائشه الخلففاطمه يوسف اليوسف146908101478

183معلم صفوزارة التربية178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال75.0520210معلم صفتربيةإجازة1996-05-10حلب02430041833فطيم علو باششيرين علي كريدي147008101479

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال71.1920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-20إدلب07160090881أمل حسنمحمد يمان محمد قطرميز147108101480

253مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال67.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-07حلب02020030214ايمان قريطبيديمة العطر محمد بسام قجمي147208101481

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربيةالال58.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02070092231رباح السهوفاطمه حسن العلي147308101482

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالنعم66.0720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-31حلب02390076017فاطمهفاتن محمد الحاج حسن147408101483

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال72.0120170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-12حلب02010274521مريمعائشه خضر مارديني147508101484

241مدرسوزارة التربية249مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال68.1820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-29حلب02090051263سعاد قدورميماس عبد الستار عسكري147608101485

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1985-03-23حلب02270026690الماس احمدرانيا مصطفى بالل147708101486

المشروعات صغيرة

عامل للدراسات وزارة الموارد المائيةالال66.3420150

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية552

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

549محلل اداريوزارة الموارد المائية551

185معلم صفوزارة التربيةالال69.8320210معلم صفتربيةإجازة1995-01-20حلب02340045968حليمة الشبلينسرين عبود القبالن147808101487

374رئيس شعبةوزارة الدفاع247مهندسوزارة النقل246مهندسوزارة النقلالال74.4820190هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1995-05-01حلب02030368652سناء عنبرسالم حسان نجار147908101488

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال67.4220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-26حلب02190118332فضيله حسنشيرين محمد علي حسين148008101489

420إداري جامعيوزارة الصحة123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة334معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال67.9220200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-11حلب02040491937هالهآيه عبد الرحمن سواس148108101490

الدراسات المالية اقتصادإجازة1988-04-26حلب02030037674ابتسام مايومنال وفا عيسى باشا148208101491

والمصرفية

وزارة التعليم العالي 514دارسوزارة المالية549محلل اداريوزارة الموارد المائيةالال76.6220180

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال73.9820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-25حلب02040423269اكرام شرمرغد مصطفى بالل148308101492

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال56.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-11الالذقية06090068295اسيا قصرومرح محمد نعمه148408101493

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.2320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-07حلب02120222452عدويهشهله عبد السالم الحسن148508101494

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربيةالال61.6020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-10طرطوس10110027279جمانه حسنديما حسين حسن148608101495

274مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال61.5920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-08حلب07150020765فتحية حاج خليلمحمود أحمد مسلماني148708101496

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال65.5820160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-14حلب02030378088وفاء حليمهآالء احمد منتصر نعساني148808101497

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال64.5920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02210007480ليلى شمس الديناحالم نور الدين شمس الدين148908101498

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال61.0120210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02020256930منال كنعانبيان يوسف كنعان149008101499

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.3220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حلب02120182490نزهه النايفدانيا محمد الحاج جدعان149108101500

198مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربيةالال69.7220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-10إدلب07170062300هناء حيدرضياء أحمد كلش149208101501

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة475دارسوزارة الماليةالال63.0920180حقوقحقوقإجازة1985-04-01حلب02230070551عائشة حج حسينسوسن أنور السادات الحمود149308101502

السجل العقاري

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية12

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية 

والتخطيط

544

299مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال65.0020200شريعةشريعةإجازة1987-09-25حلب02020006584زكيه اكتعصبحيه محمد الحسين149408101503

242مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال70.4720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-03حلب02040419850عزيزه مالزموئام محمد شريف فخجي149508101504

502دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية500دارسوزارة الماليةالال57.3220190حقوقحقوقإجازة1984-02-27حلب02100003356ربيعة بازارثناء طه بازار149608101505

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال69.4220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب02020356675فاطمه تتانقمر محمد حمامي149708101506

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال68.4720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-03حلب02120135429منتهى خللوجيهان احمد خللو149808101507

271مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال61.9220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-04حلب02040307005عواش خطابفاطمه بكري خطاب149908101508

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال68.3820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-17حلب02040415738سمر بريمو حايكقمر علي ماهر كردي150008101509

499دارسوزارة المالية508دارسوزارة المالية500دارسوزارة الماليةالال81.6820210حقوقحقوقإجازة1989-09-11الالذقية06200045722ايمانمريم سهيل جنبالط150108101510

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-01-01الحسكة02390039361ندى ابوارسانمنار عبد العزيز العمير150208101511

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي 513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.7420180

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

التخطيط

91

258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.3520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-17إدلب07220007402فاطمة حاج حسينغفران عدنان حاج حسين150308101512

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال70.7620160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-16الحسكة08100023516اقبال سلومخاجيك ارسين خجادوريان150408101513

وزارة التعليم العالي والبحث 99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.0820180التمريضالتمريضإجازة1996-01-27حلب02270062066امينهوداد ابراهيم برهو150508101514

العلمي

87ممرض مجاز

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02030409685سمر ابو احمدلمى محمد عوني150608101515

وزارة الشؤون االجتماعية 334معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال81.2220050محاسبةاقتصادإجازة1983-03-02حلب02060074942صبحيه حاضريروال احمد طبشو150708101516

والعمل

494دارسوزارة المالية81معاون رئيس شعبة

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال68.4520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030030366عبير سواساحمد حسان طعمه حلبي150808101517

198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال67.8920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1986-02-09حلب02040199493فاطمه الحسينزكريا عبد الحميد الحسين150908101518

477دارسوزارة المالية516دارسوزارة الماليةالال62.4920099دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-01-01حلب02410007131كلتومه السمرزهير عبد هللا السمر151008101519

وزارة التجارة الداخلية 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال71.6320210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1996-08-05حلب02020065658وفاء مغايريريم نبيل يسقي151108101520

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 107رئيس مخبر

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

184معلم صفوزارة التربيةالال79.0220190معلم صفتربيةدبلوم1985-06-25حلب07160046684عائشةضحى توفيق عتك151208101521

420إداري جامعيوزارة الصحة482معاون رئيس شعبةوزارة المالية480معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال77.8520180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-20حلب02120209570سميه عبد السالمسماح خليل العلي الحسن151308101522

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال62.0920190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030368663ليلى بيرضوه جميل نجار151408101523

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.2620200بساتينهندسة زراعيةإجازة1997-01-01حلب02010325863هدى سواسمها مصطفى اليوسف151508101524

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 107رئيس مخبر

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 104خبير حبوب رئيسي

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال69.9120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-10حلب90020022234منيرة الخطيبشفاء احمد ازدحمد151608101525

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال61.2620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05حلب02090092422نوفاغنى بهاء الدين درويش151708101526

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال68.1520160حقوقحقوقإجازة1992-02-10حلب02010099845ثناء أميريعبد الرحمن احمد محمد151808101527

السجل العقاري

499دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية12

249مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال66.8720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-04-21حلب02130074550كفاء رزيهمروى ربيع الكياري151908101528

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-03حلب02010131266غادة قزازرانيا فيصل قزاز152008101529

241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال70.5320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-07-20حلب02060016027منى ابراهيمقمر مصطفى ابراهيم152108101530

184معلم صفوزارة التربيةالال79.5320210معلم صفتربيةإجازة1985-01-05الرقة11010078731حنيفهابتسام علي الحمد العبد152208101531

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال55.8320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حلب02350038614ساميه المحمد الخلف السمداناحمد محمود صغير152308101532

255مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال60.7420070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-07-11حلب02020011693نادره حطبيعبد الرزاق بشير حطبي152408101533

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال61.9820190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-23حلب02040094996افهام اصليآالء احمد ملقي152508101534
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254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال58.4020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-12حلب02010008243امينه عبد الرحمنعائشه احمد قداح152608101535

وزارة الزراعة 1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحةالال75.0320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-09حلب02040435270رانيهصبا اسماعيل بيره جكلي152708101536

واإلصالح الزراعي

1032مدرس

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال68.5520180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01حلب02230035341ختام العمرلينا محمد الحسين152808101537

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال58.9020210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حلب02010005153سميه نمورجودي محمد نافع صباغ152908101538

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.0820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-29إدلب07160070428ميرفتفاطمة مصطفى حاج مصطفى153008101539

271مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال60.1820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-10حلب02090111538فطومايمان صطوف العطار153108101540

2مهندس دارسوزارة االدارة المحلية والبيئةالال75.2920200طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1996-09-14إدلب07170076816فاطمة محمد سعيدعبد المعطي ابراهيم شحادة153208101541

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-03-26حلب02020460615عبير غضببيان محمد بابللي153308101542

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال68.1920210فيزياء

معاون رئيس شعبة وزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال64.1320210حقوقحقوقإجازة1999-01-01حلب02270007032انعام محمدشيرين أحمد محمد153408101543

القضايا

503دارسوزارة المالية122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة139

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال68.1020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب02040023417امل مغربيخديجه اسعد سمان153508101544

257مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربيةالال66.9420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-30حلب02430088165فاطمه سلوهدى عبد الرحمن حسن153608101545

252مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال72.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02220051491سكينه مشاعلاسراء عبود سليمان153708101546

-فيزياء وكيماء<-العلومدكتوراه1991-01-02حلب02040162463مياده الشيخ طهعال هاشم اسد153808101547

فيزياء<

217مدرسوزارة التربية220مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال96.0020210فيزياء

زهره محمود حمال الملقب 153908101548

صابوني

315مدرسوزارة التربية319مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربيةالال72.3720190تصميم غرافيكي وملتيميديفنون جميلةإجازة1995-08-08حلب02040029136ميساء حجار

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-21حلب02030200943غاليه المصريأريج جمعه حسن مصري154008101549

كيمياء<

416فني مخبروزارة الصحة421فني مخبريوزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال70.2620210كيمياء حيوية

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-01-14حلب02010288378غاده عزيزيمرام محمد بابنسي154108101550

كيمياء<

227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربية228مدرسوزارة التربيةالال70.2320210كيمياء بحته

316مدرسوزارة التربية319مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربيةالال82.2220200تصويرفنون جميلةإجازة1975-07-11إدلب07170004587داللحياة احمد الرومو154208101551

244مهندسوزارة النقل4مهندس مدققوزارة االدارة المحلية والبيئة5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال74.8220210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-01-21حلب02140077395فايزةمرام عبد الرزاق عبد الحنان154308101552

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال62.3120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-26حمص04170049896هدىدعاء موسى عبيد154408101553

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.1220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030071916فاديا سقاسالم محمد يحيى سقا154508101554

193مترجموزارة الكهرباء263مدرسوزارة التربيةالال58.4320134لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-20حلب02130044897ساميه الحسينابراهيم جمعه الموسى الحمود154608101555

184معلم صفوزارة التربيةالال71.8420210معلم صفتربيةإجازة1983-12-11حلب02200074235امينه جمعهغصون فتاح جمعه154708101556

هندسة ميكانيكية إجازة1996-01-01حلب02090090850عائشه اليوسفعالء عبد الرحمن الحميدي154808101557

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال72.5920200هندسة التحكم واالتمتة

المستهلك

106مهندس كهرباء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-10حلب05010034138ملك قناصهبه محمود قناص154908101558

فيزياء<

220مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية213مدرسوزارة التربيةالال77.4420170فيزياء

181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال64.8420190معلم صفتربيةإجازة1995-09-01إدلب07210072242أمينة ادريسصبا هثيم عنجراني155008101559

الدراسات المالية اقتصادإجازة1990-02-25حلب02020049773مطيعه خضيرلمى بدر الدين خضير155108101560

والمصرفية

عامل للدراسات وزارة الموارد المائيةنعمال61.2920180

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة551

الشؤون الصحية

513دارسوزارة المالية32

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال70.1920200شريعةشريعةإجازة1989-06-11حلب02210061420عواش السالمةاميرة تركي سعيد155208101561

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-03-05حلب02040349802سناءنور يوسف الشيحان155308101562

فيزياء<

215مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال75.6120170فيزياء

-فيزياء وكيماء<-العلومماجستير1993-08-25حلب02040400840عليه باباميس محمد زهير شراباتي155408101563

فيزياء<

215مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال83.5920210فيزياء

179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال62.1420200معلم صفتربيةإجازة1996-05-05حلب02040374732عبيرمرام مصطفى شيخ ابراهيم155508101564

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعة1051مدرسوزارة السياحةالال55.4120100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-10حلب02010156610عزيزة بصالنتاليا عبد الفتاح ويس155608101565

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال66.7420180اقتصاداقتصادإجازة1993-03-04حلب07030017851معينه الحمودبيان هيثم صوان155708101566

الشؤون الصحية

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية420إداري جامعيوزارة الصحة32

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية 

والتخطيط

554

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال64.0020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1997-01-01حلب02040517046ابتسام توتوبانه حسين قط155808101567

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.4020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-14حلب02020300875مهى البيكراما احمد بادنجكي155908101568

246مدرسوزارة التربيةالال69.6920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-26حلب02280048134زلوخ حمروشوخديجه حسن محمد156008101569

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة499دارسوزارة الماليةالال62.2120180دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-01-01إدلب07160012721ملكمحمد عبد الرزاق سيد حسين156108101570

السجل العقاري

وزارة االدارة 12

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

التصفية والصرف

29

197مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال71.3720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-04حلب02040423329وداد جليالتيفاطمه الزهراء علي قواف156208101571

513دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحةالال73.6120200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-31حلب02390161673عروبه سيد طهبشرى قاسم المحمد156308101572

253مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-09حلب02010026520ناهدايه ايمن مسلماني156408101573

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال66.8620190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-12حلب02030487804هاله توتونجيكوثر محمد اسماعيل156508101574

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال56.7520130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-12حماه05010047426رداحمنال عبد العزيز داود156608101575

202مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية6معلم نظريوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال87.2620200رياضياترياضيات<-العلومماجستير1994-04-30حلب02030120786ايمان البيكمرح محمد جهاد سيلم156708101576

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.7220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-03حلب02070081901يسرى خليلعفاف حسين المحمد156808101577

202مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربيةالال68.9620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-05حلب02040097031كوثر مدراتيآالء محمد عمار قصاب باشي156908101578

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال68.5820130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-04-26حلب02330025163خولة محيميد االحمدلمياء ياسين اللواش157008101579

264مدرسوزارة التربية266مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.5320150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-20إدلب07160075758أسمهانهبة يوسف زيدان157108101580

247مهندسوزارة النقل246مهندسوزارة النقلالال72.7420210هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1998-01-01حلب02020532112ابتسام الخياطكوكب مصطفى جيجه157208101581

202مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال74.9320190رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1995-07-30حلب02020402703فاديه جبسهزهراء جمال ريس157308101582

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال60.8720110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-08حماه05010162649نزهههدى فايز العلي157408101583

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال69.0720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-23حلب02220046996رشيده ابراهيمفاطمه محمد الشيخ ابراهيم157508101584

299مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال63.1120150شريعةشريعةإجازة1989-08-20حلب02120055471رانيه وطفهمحمد احمد السعدو157608101585

1055مدرسوزارة السياحة271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال58.2920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02حلب02020403400هدىسنا محمدزكي الكيالي157708101586

271مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال59.8820160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-08طرطوس10090124908منى عيسىرهف رمضان حلوم157808101587

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1983-01-01حلب02030455438سهى المقيدرهف محمد نور الدين حنيفي157908101588

فيزياء<

217مدرسوزارة التربية218مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال59.5820050فيزياء

هندسة ميكانيكية إجازة1996-06-11حلب02020561782نوال كناويريم حسين سقار158008101589

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال71.3220210آالت وقيادة كهربائية

الميكانيك والكهرباء

224مهندسوزارة النقل37

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-04-20حلب02300042425امينه شيخوايه محمد رشيد158108101590

كيمياء<

237مدرسوزارة التربية234مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال76.2520200كيمياء تطبيقية

193مترجموزارة الكهرباء1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحةالال61.5920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-06حلب02040309649غاليه حاووطديمه مصطفى الباشا158208101591

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال73.8520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-20حلب02030249162ضياء بلقيسهبه حسن فرواتي158308101592

243مدرسوزارة التربيةالال70.5020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-02-09حلب02210012562امنه ضريرزينب علي عبد الهادي158408101593

298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال59.4720200شريعةشريعةإجازة1986-02-26حلب02140014374رياض عبودمها مصطفى المرعي158508101594

182معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.2220210معلم صفتربيةإجازة1994-03-02حلب02120302291زكيه عالويكوثر احمد السمعو158608101595

270مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال58.1320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-19إدلب07110049011فاطمة النجمساره عبد المجيد النجم158708101596

255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.3620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب07190004578مريم حاج حمودفاطمة الزهراء عزام كيالي158808101597

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.1220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-19حلب02030401152مريم زوينراما يحيى المعمار158908101598

269مدرسوزارة التربيةالال58.1120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030035883جنان المرعيآالء عالء الدين الشحود159008101599

272مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال56.6720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30حلب02190098485عروبه رحيمسدره صالح صطوف159108101600

الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-01-22حلب02040091635جمانهايه محمد ياسين سنده159208101601

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.6320180

المستهلك

514دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.6320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-09حلب02040505457عبير محبرشا محمد ابو غالون159308101602

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال65.4320210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01الحسكة07190006370فاطمة ديناويبتول عبد اللطيف عيده159408101603

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال58.4420170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-03حلب02030381597بديعه سقعاننورا عامر صباغ159508101604

492دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية494دارسوزارة الماليةالال76.4220120محاسبةاقتصادإجازة1988-01-01حلب02040063168هدىعصام عبدالرحمن بركات159608101605
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-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1985-01-01حلب02030063099نجاح قطاشفاطمه كمال النجوم159708101606

كيمياء<

418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة415فني مخبروزارة الصحةالال62.7620110كيمياء حيوية

202مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال73.3720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حلب02190027476هندمصيطفإكرام محمدعلي الحسون159808101607

1051مدرسوزارة السياحة265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال56.7520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-18حماه05010155208عفراءهبه محمود الشامي159908101608

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال59.3220110حاسوب ونظم معلوماتاقتصاددبلوم1986-12-14حلب02190004918سهيل مدراتيياسمين ممدوح اسماعيل160008101609

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1980-01-04حلب02040093572فاطمه كاتبيمنال صفوه بصال160108101610

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 513دارسوزارة الماليةنعمال68.0220150

الزراعي

420إداري جامعيوزارة الصحة126معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1054موجهوزارة السياحة380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال63.1120210إرشاد نفسيتربيةإجازة1999-01-20حلب02020323101هناء عاصيوجد مروان طبل160208101611

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

274مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.6020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-01حلب02040309641فاطمه لطوفخلود خالد لطوف160308101612

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1976-04-04حلب07030047957وليده أرمنازيجمانة محمود الصالح160408101613

المشروعات صغيرة

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال74.8120140

الدراسات المالية اقتصادإجازة1998-10-01طرطوس10220016627ناديا قاسمآالء نضال مرهج160508101614

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 514دارسوزارة الماليةالال70.0020200

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 95معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

127معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال73.1820190بساتينهندسة زراعيةإجازة1996-10-10الالذقية06180000619امينه حسنليندا فؤاد العكش160608101615

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال60.0420000حقوقحقوقإجازة1976-04-18حلب02010359009ليلى بدورسندس علي شحاده160708101616

السجل العقاري

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة12

شؤون العاملين

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

التصفية والصرف

29

187معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربيةالال69.2620140رياض أطفالتربيةإجازة1990-05-15الالذقية06200077092سهامشيرين هاشم حسون160808101617

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة500دارسوزارة الماليةالال61.5720210حقوقحقوقإجازة1989-10-10حلب02210029070ملكمحمد سعيد شربو160908101618

السجل العقاري

370رئيس شعبةوزارة الدفاع12

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال62.0720180دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-01-03حلب02070087511ذيبه االحمدناصر حسين االحمد161008101619

السجل العقاري

500دارسوزارة المالية499دارسوزارة المالية12

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1981-03-11حلب02010195274فتحيه حماميكناز محمد ميمه161108101620

كيمياء<

415فني مخبروزارة الصحة190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء224مخبريوزارة الصناعةالال57.4520070كيمياء حيوية

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال77.4820160االقتصاد والعالقات الدوليةاقتصادإجازة1994-06-13حلب02250095298نديره شيخ حمونسرين محمد وليد محمد161208101621

هندسة ميكانيكية إجازة1998-03-01حلب02010223482سوسن دحو قصرنورا فهد االنيس161308101622

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية 233مهندسوزارة النقلالال73.9220210هندسة صناعية

وحماية المستهلك

105مهندس ميكانيك

499دارسوزارة المالية501دارسوزارة المالية475دارسوزارة الماليةالال60.9720210دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-05-15حماه05130013300غسينه حسنهمروه احمد طه161408101623

وزارة التجارة الداخلية 6مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال74.9720210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1998-04-08حلب02020046195رال صباغرند محمد ظافر قطان161508101624

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

104خبير حبوب رئيسي

وزارة التجارة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال80.9620140مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-01-28حلب02270002364عوش حسنابتسام حسن حسن161608101625

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

270مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.7120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-05حلب02390023371شريفه ابو سمرهعبد القادر عبد الجبار كدرو161708101626

259مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.3020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-01إدلب07210003945حميدة العبسيكوكب عبد المعين الحمادة161808101627

288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية286مدرسوزارة التربيةالال67.1420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-06حلب02270047971اميره حج عباسمريم حسين القصاب161908101628

250مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.8020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-13الالذقية06010072887مياده خضورميرفت فوزان عديره162008101629

185معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.2920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10إدلب07150038187سمية رزوقحال محمد موسى162108101630

184معلم صفوزارة التربيةالال81.1820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب02250086730فطوم خلفشيرين عيسى عمر162208101631

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية267مدرسوزارة التربيةالال59.9120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-25حلب02280009844امينةنازلية احمد حاجي162308101632

252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال62.5620132لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-12حلب02120091481شكريه مسلم معموحسان احمد القدور162408101633

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال66.6420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-05حلب02040003650سوسن جاللصبا زكريا عطار162508101634

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال73.2620190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02040464023منى غزالهديل زهير لحموني162608101635

317مدرسوزارة التربية332مدرسوزارة التربيةالال72.3920210تصميم داخليفنون جميلةإجازة1986-01-29حلب02290002233حميده صباغشيرين ابراهيم خليل حنان162708101636

187معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال67.6420210رياض أطفالتربيةإجازة1996-01-01الالذقية06010359668اميمهتماره منذر جوالق162808101637

253مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال59.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-22الالذقية06040046887صفية غانمديمة يوسف حلوم162908101638

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال69.4920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-06حلب02070053855اكتمال قلجينوبراءة ابراهيم الخلف163008101639

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال69.8520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-21حلب02010223464سوسن دحو قصرهبه فهد االنيس163108101640

285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال58.7820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-28الالذقية06010059426سهامهبه وسيم روجيه163208101641

253مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال58.7920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-08الالذقية06060022102سميرهرشا جهاد قره علي163308101642

281مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال63.5520170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-09-05الالذقية06180008734فايزه الحايكرهف حكمت مريم163408101643

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال60.7720206لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-14حلب02210041153مريم الخطيبمحمد أمين خطيب163508101644

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.0220200علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1995-03-08حلب02020042302دعد التركميسه عصمت بوابه163608101645

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 103محلل مخبري رئيسي

واإلصالح الزراعي

118مهندس زراعي

283مدرسوزارة التربيةالال64.7620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-25حماه05100060981شفيقهمي محمد اسماعيل163708101646

181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال61.9920190معلم صفتربيةإجازة1991-05-15حلب02250098301باهيه احمدكوثر علي االحمد163808101647

288مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية286مدرسوزارة التربيةالال64.0420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-16حلب02040502352وصال حمامينورشان احمد حمامي163908101648

207مدرسوزارة التربيةالال76.3020190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حلب02030194185فاطمه رحالحسناء علي الرحال164008101649

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-27حلب02060142905فاطمه الحايككريمه يحيى الحايك164108101650

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال75.8120200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-01-01حلب02440031000حميده محليالنا مصطفى ملحم164208101651

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة 3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئة38

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25حلب02020068793دينا سواسنيرمين محمد غياث سواس164308101652

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال65.6620170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-15حلب02020207363رجاء سروجياسالم سمير تالليني164408101653

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال59.0020080شريعةشريعةإجازة1983-01-18إدلب07110027869اسعافسندس حسن الكنج164508101654

وزارة الزراعة واإلصالح 125معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال57.7920210دراسات قانونيةحقوقإجازة1982-01-11حلب05120009136حنان رمضانروبى عدنان محمد164608101655

الزراعي

وزارة التجارة 124معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

94معاون رئيس شعبة

284مدرسوزارة التربيةالال61.6920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02220040066عزيزهفاطمه مصطفى كنجو164708101656

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة2000-01-01حلب02010408334غادة الكوسةهدى سمير اسعيد164808101657

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال78.3820210فيزياء

267مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال58.5620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1986-03-14حلب02030263950ماجده كرشجورجينا قره بت كورجيان164908101658

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-10حلب02020215768صفاء شواهديل عبد المنعم ناني165008101659

كيمياء<

236مدرسوزارة التربية233مدرسوزارة التربية415فني مخبروزارة الصحةالال70.2720200كيمياء تطبيقية

1773مخبريوزارة الموارد المائيةالال82.0120160علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1994-02-01حلب02030469125غصون بيرقدارنورهان محمد يحيى صباغ165108101660

188معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال62.9920200رياض أطفالتربيةإجازة1992-05-13الالذقية06170031178مياده نجمهبه سلمان يونس165208101661

297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية1030مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال65.0120210شريعةشريعةإجازة1993-06-20حلب02390191177ورده عبد الرحمنفاديه شعبان العبد الشيخ165308101662

255مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةنعمال58.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الالذقية06010070787صديقه ستيتيغروب سيف ابراهيم165408101663

290مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال67.0320090فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-16حلب02330112215دومه االحمد الكرديرمضان خلف االحمد165508101664

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال66.9520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-05-09حلب02030194842فاطمه المحمد الخليلهاله محمد الرحال165608101665

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.0220190معلم صفتربيةإجازة1994-08-15حماه05140008783مهى منيفإيمان أحمد علي165708101666

هندسة ميكانيكية إجازة1992-07-17حلب02030192883فاطمه الخليلعلياء محمد الرحال165808101667

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

232مهندسوزارة النقل231مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقلالال67.2820210تصميم وإنتاج

246مدرسوزارة التربيةالال71.9320180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-02-10حلب02380072585أمينه مديةختام ابراهيم محمود165908101668

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال81.2120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-09-23دير الزور09120066491مؤمنه طالبهديل صفوان ربيع166008101669

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.8120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب02020572241منى هباشراما عبد الكريم شاكر166108101670

257مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال69.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حمص04190077238عاتكهميس الريم عبد الكافي الخالد166208101671

273مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال69.2020190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01إدلب07050002403إيمان دشرنيراما أحمد دشرني166308101672

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال67.8120201بساتينهندسة زراعيةإجازة1993-08-17حماه05010231888نعامهاحمد محمود اليوسف166408101673

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 107رئيس مخبر

المحلية والبيئة

_ مهندس 

اختصاص فني

27

374رئيس شعبةوزارة الدفاع246مهندسوزارة النقل247مهندسوزارة النقلالال75.2420200هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1996-01-01حلب02060108529صفاءاسراء محمد حسن166508101674
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191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال58.5120210رياض أطفالتربيةإجازة1985-01-24طرطوس10230016103نبيههنوره حسن غريب166608101675

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1992-01-01حلب02080060056زهيده جاسماحالم علي االبراهيم166708101676

المشروعات صغيرة

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال70.3120180

275مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال65.1920206تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-24الالذقية06020086673ريحانهوسام ناصر ناصر166808101677

182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال81.5520210معلم صفتربيةإجازة1984-04-01حلب02040319031عائشه سرمينيشيرين محمد سمير جركس166908101678

276مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربية279مدرسوزارة التربيةالال70.0320170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-15إدلب07150029342وهيبة اكهاريشذى أحمد نهاد ناقور167008101679

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال65.4220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-06-10حلب02020259409قدريه عاشورديانا محمد ديب العويد167108101680

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية334معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال77.9320210محاسبةاقتصادإجازة1999-03-01حلب02030026184فاطمه رزوقعال جميل كلي167208101681

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة االقتصاد 551

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

135

181معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.1720210معلم صفتربيةإجازة1989-01-10حلب02090060743مريم مطرد قاقمروه احمد االحمد167308101682

184معلم صفوزارة التربيةالال59.4820180معلم صفتربيةإجازة1987-06-10الرقة11040022123غاده األحمد الشيخوهزار صالح الخضر السعيد167408101683

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال63.5520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15حلب11010064082منى الناصرحميدة عبد الهادي المبيض167508101684

اسراء محمد محروس الشهير 167608101685

باقي

268مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربيةالال61.1620160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-21حلب02040482743عاليه باقي

476دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية1017دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال72.9520200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-05حلب02030092456فاديا جركسميس الريم عادل العلبي167708101686

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال64.1020200معلم صفتربيةإجازة1986-03-18حلب02040012543فاطمه سراجرنيم احمد خضير167808101687

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال70.7520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-20حلب02010236719فاطمههدى نديم شرفو167908101688

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.9620180معلم صفتربيةإجازة1993-01-02حلب02040283328رمزيه كعيكاتيحسناء مروان روميه168008101689

252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال57.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-25حلب02010112195عهد طحاويبيان محمد غسان أمانة168108101690

269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربيةالال58.9220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02020430649حسناء ناصربيان عبد القادر مخزوم168208101691

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال58.1120154لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-27حلب02130024063نعيمه الحمودياسر محمد الموسى168308101692

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال74.2920180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1985-02-08حلب02220005088مريم أمينخنساء عمر عوني الشيخ نايف168408101693

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال66.8720210معلم صفتربيةإجازة1981-08-24حلب02010120960فضيلة دودانرهف عمر سباغ168508101694

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال66.2420210معلم صفتربيةإجازة1986-04-16حلب02040159009امنه شيخو العلياروى عبد هللا بكري168608101695

258مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال60.1420204لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02210043598زمزم حمزةعلي عبد الوحيد حمزة168708101696

166أمين مكتبةوزارة التربية167أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربيةالال65.4720120المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10طرطوس10100020147كوكب حيدرتماضر عادل علي168808101697

وزارة الزراعة 1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحةالال64.8320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-17حلب02020061434منور داخلرنيم محمد عايد كرزون168908101698

واإلصالح الزراعي

1032مدرس

166أمين مكتبةوزارة التربية167أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربيةنعمال60.9520130المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس10100019466رتيبه حسينمروة سلمان حمود169008101699

وزارة الزراعة 263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال66.6720140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-07الرقة11060018225أمونه االسماعيلحافظ محمود االحمد الجاسم169108101700

واإلصالح الزراعي

1039مدرس

274مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال59.9720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-31حلب02250077199فيدان عبد الرحمنروجين وليد عبدو169208101701

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-03-22حلب02030021112سميره النبهاناحمد محمد النبهان169308101702

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة224مخبريوزارة الصناعةالال66.8720200كيمياء حيوية

الدراسات المالية اقتصادإجازة1992-01-29حلب02070007614أمينه لطوفباسل ابراهيم األحمد169408101703

والمصرفية

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة96مطور أتظمة معلوماتوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال64.4320173

الشؤون الصحية

وزارة االتصاالت 32

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

272مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحة269مدرسوزارة التربيةالال59.5020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02120145994هيفاء نابورهف مصطفى الداوود169508101704

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال67.3320200رياض أطفالتربيةإجازة1987-02-24طرطوس10110002138نجات عليبشرى يوسف حرفوش169608101705

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال61.5020150رياض أطفالتربيةإجازة1990-08-30طرطوس10240021061سرور محمدنهال ابراهيم جديد169708101706

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال55.1820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-01إدلب07030004989دولت دواليبيزهراء محمود نجار169808101707

266مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية267مدرسوزارة التربيةالال66.5520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حلب02270048678كلى حناندلشان محمد حسن حسن169908101708

فاطمه الزهراء عبد الحافظ 170008101709

حوكان

258مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال58.5820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02حلب02040431865غاليه ابو شقره

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.9220200معلم صفتربيةإجازة1997-08-14إدلب07030110881نوال الخطيبدعاء يوسف الخطيب170108101711

250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال73.3720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-12-02حلب02030334692كوثر مكتبيوئام غسان حفار170208101712

184معلم صفوزارة التربيةنعمال59.5320210معلم صفتربيةإجازة1997-09-01حماه05220003844زاهده العلي الثلجيتركيه علي االبراهيم االحمد170308101713

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.2320210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01الالذقية06230014233اسمهان الصافتليوالء مفيد بربر170408101714

296مدرسوزارة التربية294مدرسوزارة التربية295مدرسوزارة التربيةالال57.7320170شريعةشريعةإجازة1989-01-04حلب02380017229زهرة احمدحسنية حمد عيسى170508101715

257مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.2620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-04حلب02030064075فاطمه قرطلعبد الغني محمود بكبوك170608101716

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال73.0120180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-01حلب02030296946علياء هدايانيرمين محمد فواز زيتوني170708101717

والتنفيذ

541

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1991-08-01حلب02040434737سلوى قواصريم منذر نحاس شريفه170808101718

المشروعات صغيرة

549محلل اداريوزارة الموارد المائية513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال64.0320210

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.1020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-15إدلب07180024220مريم فيزوشريهان محمد نعيم داللة170908101719

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال73.4920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-09-18حلب02140082768رمزيه الحزوريميمونة محمد الحمدان171008101720

184معلم صفوزارة التربيةالال66.4820200معلم صفتربيةإجازة1994-09-26حلب02020592037صفاءلينا بكري حالق171108101721

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1989-01-10حلب02030069516فائزه نحالآالء محمد كمال ادلبي171208101722

المشروعات صغيرة

420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال60.2120170

فاطمه الزهراء محمد اسعد 171308101723

عمرجي

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال70.1320170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-02-11حلب02030335573منى بكبوك

257مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.5220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-28حلب02250071629حسنه حاجي حسناالء محمد حاجي حسن171408101724

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال58.3220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-30حلب02090065868نعيمهغيداء احمد عبد الحي171508101725

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال59.4120190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-11حلب02250012681نجميه منال محمدهنادي احمد جمعه171608101726

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-25حلب02020466312فاطمه اشرمرلى محمد سمير صباهي171708101727

259مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01إدلب07220050507حميدة السعيدسندس محمد عجاج171808101728

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.3420190علوم األغذيةهندسة زراعيةإجازة1995-01-01حلب02030026297خوله فريد العشريماز عبد الجواد الميالجي171908101729

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 103محلل مخبري رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

334معاون رئيس شعبةوزارة التربية478دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال78.1820190محاسبةاقتصادإجازة1993-02-01دير الزور09120121804نجاة الجاسمنادره مصطفى حاجي الحريب172008101730

عالء الدين محمود جالل 172108101731

الزريبي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1986-04-07حلب02020470515فطوم قراجه

كيمياء<

418فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة224مخبريوزارة الصناعةالال61.7720099كيمياء حيوية

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال68.4820210معلم صفتربيةإجازة1996-02-04حلب02210043160زينب حمادةفطوم نايف حمادة172208101732

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال57.9720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02090021003عهود يوسفديانا عمر عرب172308101733

255مدرسوزارة التربيةالال61.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02حلب90020020653ميساء حديريدعاء خالد ابو عطا172408101734

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.0920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حلب02390018160حميده الغانممحمد ابراهيم العيد172508101735

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال68.4120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-25إدلب07210089768ناديافاطمة عمار قزموز172608101736

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.6120200معلم صفتربيةإجازة1995-03-02حلب02210018459وفاء خطابنور الهدى محمد خطاب172708101737

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال66.5120200معلم صفتربيةإجازة1996-01-15حلب02210001884ليلى محي الدينايمان حسان رحل172808101738

254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةنعمال60.6920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-04حلب02030146770فاطمه أزورهيام عبدهللا عجوز172908101739

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةنعمال60.7020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02010140466سامية صغيرعال أسعد خطيب173008101740

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال66.1820170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-11حلب02020040960غرود حلبيريم زكريا صغير173108101741

241مدرسوزارة التربية244مدرسوزارة التربية249مدرسوزارة التربيةالال70.5320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-01-01إدلب07160094084غادةرهف أحمد الزين173208101742

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةنعمال64.0020132حقوقحقوقإجازة1989-01-29حلب02420001656عليا ابراهيم الحمادهاحمد محمد ابراهيم الحماده173308101743

السجل العقاري

500دارسوزارة المالية501دارسوزارة المالية12

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال86.3620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-06-25حلب02030001241سمر ابراهيمصفاء محمد حيدر173408101744

الدراسات المالية اقتصادإجازة1991-07-13الالذقية06050030302ليلىريم منتجب دريباتي173508101745

والمصرفية

وزارة االتصاالت 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال69.6020140

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

318مدرسوزارة التربية320مدرسوزارة التربية317مدرسوزارة التربيةالال70.7120170فنون جميلةفنون جميلةإجازة1990-01-10حلب02430058853خديجة شيخ عليبيان أحمد شيخ عثمان173608101746

290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال64.0820200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15حلب02020404867ضحىراما محمد رضوان عمرايه173708101747

185معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.2920180معلم صفتربيةدبلوم1985-01-03حلب02320171705مريم الموسىهند عبد المولى الحسين العلي173808101748

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال56.5220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-17إدلب07210104951هناءرهام محمد وليد بدوي173908101749

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال67.4520190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-24حلب02390185007فاطمة الحسنهاجر جنيد جنيد174008101750

500دارسوزارة المالية508دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال62.4520143حقوقحقوقإجازة1989-03-30حلب02030099573كامليليا غنومانطوان البير توما174108101751
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اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1996-03-21حلب02190060059هاله المصطفىبتول عالء الدين احمد طجي174208101752

المشروعات صغيرة

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال69.4820210

184معلم صفوزارة التربيةالال60.3120180معلم صفتربيةدبلوم1993-08-29إدلب07130009362غالي غراءمادلين عبدو غراء174308101753

268مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال58.8520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-31حلب02020022163شهد مشنوقرنيم فؤاد مشنوق174408101754

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال70.7720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02230002476فريزةصبيحة مصطفى الخطيب174508101755

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-24الالذقية06160008509نايفهرؤى معن صقور174608101756

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.6620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02010074024بتول محسونمرام محمد مارديني174708101757

169أمين مكتبةوزارة التربية167أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربيةالال61.8320170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06040031631ناجيهدالل صالح منصور174808101758

297مدرسوزارة التربيةالال66.2920190شريعةشريعةإجازة1994-01-30حلب02210014556سكنه مرشدكوثر عباس الباشا174908101759

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال77.8120200رياض أطفالتربيةإجازة1989-01-01الالذقية06040016829منىالهام سجيع احمد175008101760

الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-01-09حلب02310030977فيدان نعسانفاطمه علي خدو175108101761

والمصرفية

مصرف سورية 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة513دارسوزارة الماليةالال62.0320210

المركزي

1017دارس اقتصادي

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال72.7320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-06-05حلب02440024442فدوى دملخيغزل أحمد حمود175208101762

268مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال57.3920120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-26حلب02020203988نجوى مكيسهير موفق بدوي175308101763

255مدرسوزارة التربيةالال75.7920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-20إدلب07210131086صباح أبرصأماني عبد هللا باكير175408101764

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال59.9420110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-01-01الحسكة08170021314مادلين بغديديانا جوزيف صباغ175508101765

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال75.1620210اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1998-01-01حلب02250094596نصيحة نعسوشيرين صبحي سيدو175608101766

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 107رئيس مخبر

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

273مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال57.7020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حلب02020354481ابتسامديما ياسر ابو شقره175708101767

257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةنعمال63.1020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حلب02030069067عائشه اقرعدالل وفا حايك175808101768

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال60.2120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-11إدلب07090110977نجاحلبنى حسن زيني175908101769

الدراسات المالية اقتصادإجازة1988-01-28حلب02010000923غاليه كرداميره عبد القادر قاسو176008101770

والمصرفية

مصرف سورية 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال65.4120170

المركزي

1017دارس اقتصادي

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال58.1620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-23حلب02020455066عيوش محموزهراء مصطفى عمشه176108101771

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال59.0120130دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-02-18حلب02010020633خالده صادقآيه أحمد شحادة176208101772

السجل العقاري

وزارة االقتصاد والتجارة 12

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا

وزارة األشغال 139

العامة واإلسكان

15مشرف تعاوني

250مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة السياحة1031مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال61.7720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-09-01الالذقية06170025519اميرةسحر صافي سليطين176308101773

وزارة االتصاالت 503دارسوزارة المالية501دارسوزارة الماليةالال62.0920210دراسات قانونيةحقوقإجازة1996-07-08حلب02280039842الهام شيخ نعسانليالن محمد احمد176408101774

والتقانة

122معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال76.2120200هندسة زراعيةهندسة زراعيةإجازة1993-04-28إدلب07240164330هيامآالء محمد صوفي176508101775

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 107رئيس مخبر

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال69.1520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومدبلوم1994-01-02حلب02020368205لبنىسالم محمد حمامي176608101776

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال67.5320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حلب02210011934هالة الحاج محمد عليايمان يحيى جوالق176708101777

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةنعمال66.9920121لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-23حلب02010030999عيوش محمدعلي حسن احمد176808101778

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-01-01الالذقية06020086929مديحهبثينه هاني حبيب176908101779

كيمياء<

224مدرسوزارة التربية227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربيةالال68.4520200كيمياء بحته

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال81.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-02إدلب07090122203عايدةغفران وحيد اليوسفي177008101780

289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال58.1320210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-17الالذقية06020086943مديحهوئام هاني حبيب177108101781

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-23حلب02050048979عائشة طبقراما حسين طبق177208101782

فيزياء<

215مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال75.1320210فيزياء

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال57.2220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-03حلب02030241593مياده عمريسوسن غسان نحاس177308101783

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال74.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05حلب02010111153خديجة طوبةنور الهدى بحري برخو177408101784

255مدرسوزارة التربيةالال80.7420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-06-02حلب02190066582حلوم حلومنى احمد العلي177508101785

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال55.4620203لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-01طرطوس10040003456نجوى دغمهعلي صالح سلوم177608101786

260مدرسوزارة التربيةالال57.8120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-05حلب02120256339رداح خطيبندى مجد الدين الشهابي177708101787

177معلم صفوزارة التربية183معلم صفوزارة التربية180معلم صفوزارة التربيةالال60.8620180معلم صفتربيةإجازة1993-01-01الرقة11010002455شمسه حسن عبد هللانور الهدى قدري القاسم 177808101788

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-30حلب02030251759حميده نبهانعائشه حسين شيخو177908101789

كيمياء<

237مدرسوزارة التربيةالال70.0520210كيمياء تطبيقية

184معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال60.7820180معلم صفتربيةإجازة1989-11-14حمص04080012261سويسره حمادي القاسمعبير منيب القاسم178008101790

وزارة االدارة 3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئة128مهندس مدنيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال80.6520150هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1992-01-01حلب02230040629حورية حسونحسان محمد زكريا الويس178108101791

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

التصميم والدراسات
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291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال67.4520140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-01-31حلب02040461976دالل بنيمروه محمد رضوان مقيد178208101792

191معلم صفوزارة التربية190معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةنعمال67.7020180رياض أطفالتربيةإجازة1991-04-17طرطوس10100034408جهينه مسعودسما صالح ابراهيم178308101793

211مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية210مدرسوزارة التربيةالال67.7720203إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1990-11-17حلب02210035445زهره مهديحسن عبد المناف يعقوب178408101794

273مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال62.5220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-17حلب02020022363حنان عبدالوهابفاتن عمار عالمو178508101795

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال67.4820180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-01-20حلب02020056589عيشه بكبوكاسراء ايمن حريري178608101796

242مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال71.2820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-01-15حلب02030197466حسنه العليغدير حسن رحال178708101797

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة499دارسوزارة الماليةالال64.3620183حقوقحقوقإجازة1993-01-04حلب02130095009حميده الشيخوحسن خضر الخضر178808101798

السجل العقاري

وزارة االتصاالت 12

والتقانة

122معاون رئيس شعبة

189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية192معلم صفوزارة التربيةالال72.5520200رياض أطفالتربيةإجازة1994-07-26طرطوس10010146768نجيبه حمادنور محمد بدر178908101799

255مدرسوزارة التربيةالال66.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-12-02حلب02030230842حميده ابوراسأمنه حسين ابوراس179008101800

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال67.3920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب07190013109زكية فنطشغفران حاتم فنطش179108101801

246مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال68.4520210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-03-25حلب02030114412نجوى نجارهديل وحيد قازان179208101802

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال61.1120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-12حلب02200093641وداد العبيدهبه موسى كدرو179308101803

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.7820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02390036518فاطمه العليسهى عيسى الشيخ الرحبي179408101804

269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال62.2720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02320021774هناء العزاويوفاء خالد العزو179508101805

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال64.4720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-23حلب02210037955رقية رضارهف حسن حمزة179608101806

269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال57.1720140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حمص04120041965هدى حسنسوزان علي مرعي179708101807

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.1920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-10حلب06120010754منتهى اسبرام البنين مالك علي179808101808

وزارة االتصاالت 501دارسوزارة المالية333معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال58.6319910حقوقحقوقإجازة1968-01-30حلب02010020563مزينغسان غازي العايد179908101809

والتقانة

122معاون رئيس شعبة

260مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال74.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-27حلب02030377143عائشه ادلبيلينا نجم الدين مزكتلي180008101810

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-06-04حلب05160036798ترياق وسوفأمل محمد حسن180108101811

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال70.8620210فيزياء

245مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال81.1820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01حلب02020095096محاسن شويحنهريا محمد فستق180208101812

289مدرسوزارة التربيةالال61.5420150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-06الالذقية06150027465فاطمه بشيرراميه يوسف ابو احمد180308101813

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-04-03حلب02030114401نجوى نجارآالء وحيد قازان180408101814

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة415فني مخبروزارة الصحةالال69.1520150كيمياء حيوية

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال80.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-15حلب02020418902مريم الخضرآيه حمادي الخلفان180508101815

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال72.1620140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حلب02040217660فطومايمان رضوان حاجي أحمد180608101816

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1981-01-07حلب02030068437راضيه معازصبا عمر معاز180708101817

المشروعات صغيرة

514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة420إداري جامعيوزارة الصحةالال70.6920140

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.2520190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حلب02020125833صبحيه طالببيان محمود كالو180808101818

241مدرسوزارة التربيةالال70.8620190علم الحياةعلم الحياة<-العلومدبلوم1996-10-02حلب02030410314منتهى شكالليليان انطوان خياط180908101819

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال73.1920210إدارة أعمالاقتصادإجازة2000-01-01حلب02320196296افراح يوسفوئام محمدسعيد شنكان181008101820

المستهلك

وزارة االتصاالت 420إداري جامعيوزارة الصحة95معاون رئيس شعبة

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال59.6920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02190033313حوريه احمدنسرين يوسف محمد181108101821

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال68.3120180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-05حلب02030219699فاطمه نبهانامينه علي النبهان181208101822

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة السياحةالال57.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02320196358افراح يوسفرهام محمدسعيد شنكان181308101823

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال65.0020100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-24إدلب07120049250خالديةعبدو محمد الحسن181408101824

475دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية477دارسوزارة الماليةالال60.3820140دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-02حلب02040180345سعاد كنعاننوران ماهر كربوج181508101825

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-07-25حلب02390070722شامو الحسن البشارروكن حسين بشار181608101826

فيزياء<

216مدرسوزارة التربية218مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال66.8720200فيزياء

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال59.0820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25الالذقية10140008728تغريد الشاميهبا عدنان مريم181708101827

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال59.6720190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-10الالذقية06090002281ملكه اسبرأريج مجيب اسبر181808101828

195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال81.4120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-14حلب02060111084حنان شرقنور محمود شرق181908101829
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241مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال68.2620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1988-05-21حلب07180009486نوريةفاطمة الزهراء مصطفى تعتاع182008101830

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال58.7520170حقوقحقوقإجازة1995-01-01حلب14050026424هيامرهام محمد حرفوش182108101831

السجل العقاري

516دارسوزارة المالية122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة12

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال61.5520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-23حلب02030463029سميره نعمانديانا صالح فياض182208101832

269مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال60.7620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-15حلب07210018415صفاء العثمانغدير محمود قويري182308101833

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال63.4020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-05-10حلب02210018310حليمه شمس الدينهدى زكريا شمس الدين182408101834

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربيةالال62.1220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-01-02حلب02440012771ضحيه العمرأمينه أحمد كردي182508101835

420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال67.9720150مالية ومصارفاقتصادإجازة1985-09-26حلب02250095249نديره شيخ مموشيرين محمد وليد تركماني182608101836

-فيزياء وكيماء<-العلومدبلوم1987-05-22حلب02020328461ضياء الراشدميس محمدربيع الراشد182708101837

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال58.2320100كيمياء حيوية

250مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة السياحة255مدرسوزارة التربيةالال63.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-14حلب02010314021رفاه كالسرغد رضا التنجي182808101838

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال71.6020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02120151566فطومه الحسون الظاهرابتهال حسين العلي182908101839

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال60.6520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02040275652كميله حورينور طه حوري183008101840

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1984-04-17حلب02040314630هناء حاج يوسفغفران احمد قرقناوي183108101841

189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربيةالال68.6820200رياض أطفالتربيةإجازة1994-06-01حمص07250039960ميساء مصطفىمرح هيثم حمدو183208101842

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1991-09-03حلب02030321986فدوى بابيايمن أمين مزيك183308101843

المشروعات صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 420إداري جامعيوزارة الصحةالال72.8520180

الزراعي

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

131معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة وزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.8220120حقوقحقوقإجازة1988-08-07الرقة11050027439غازية الحميديحميد محمد العبدهللا183408101844

الدراسات القانونية

وزارة الزراعة واإلصالح 140

الزراعي

وزارة الزراعة 125معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

124معاون رئيس شعبة

178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال62.3620180معلم صفتربيةدبلوم1970-02-01حلب02430003210رابعهمحمد ماهر محمد محمد183508101845

268مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال62.9520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-28إدلب07180042418زهيدة طويلراما حاتم قدور حسين183608101846

وزارة التعليم العالي 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال72.0920110مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-03-28إدلب07160134917مريمفلسطين ابراهيم خليل رمانة183708101847

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

269مدرسوزارة التربية273مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال60.4220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02010048045سوسن هنداويعائشه محمود عرب سعيد183808101848

276مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال59.7020130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-10حلب02090016210ربوعه حماديأمون محمد سيد حمود183908101849

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-01-08إدلب07240063982زهور غريبيصبا يوسف قطيمان184008101850

فيزياء<

221مدرسوزارة التربية219مدرسوزارة التربية220مدرسوزارة التربيةالال65.8820200فيزياء

266مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال63.7320110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-11حلب02070103172لميا ازرقاحسان محمد العلي184108101851

وزارة التعليم العالي والبحث 82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال65.2420200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-04-24حلب02070037658غالية العبد هللاراما حسن المحمد184208101852

العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

وزارة التعليم العالي 92

والبحث العلمي

97مساعد إداري أول

وزارة االدارة 516دارسوزارة المالية500دارسوزارة الماليةالال61.0620182حقوقحقوقإجازة1993-04-06حلب02130094471امينهتامر علي العلي184308101853

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال70.6320210علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1999-01-30حلب02140083372فوزية كريزايمان محمود الطه الكريز184408101854

206مدرسوزارة التربية208مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال70.8220190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1997-01-02حلب02140076848مريم الشبيبحال خالد الشبيب184508101855

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.4220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-07-01حلب02240032357سلوى حردانفاطمه صبحي محمد محمدكبير184608101856

184معلم صفوزارة التربيةالال83.1520210معلم صفتربيةإجازة1985-01-09حلب02020314652امل شويحنهايمان جنيد هالل184708101857

وزارة التعليم العالي 369رئيس شعبةوزارة الدفاع476دارسوزارة الماليةالال67.1320020إدارة أعمالاقتصادإجازة1980-03-01حلب02040308625غالية عكشهاب الدين عبد الغفور داوود184808101858

والبحث العلمي

97مساعد إداري أول

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة475دارسوزارة الماليةالال55.0920120حقوقحقوقإجازة1978-07-05الالذقية06150026061نجاحايمان احمد عكرمه184908101859

السجل العقاري

542مساعد اداري اولوزارة الموارد المائية12

وزارة الزراعة واإلصالح 549محلل اداريوزارة الموارد المائيةالال61.9120110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-01-03حلب02020574453هدى حمويراضيه عمر فاروق مزيك185008101860

الزراعي

514دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال57.6220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-19إدلب07110058852صفاإبتسام مصطفى المعراتي185108101861

274مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال61.1220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب05010053424صباحفاطمه حمدو عرواني185208101862

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1980-11-01حلب02030070588فدوى عطاربتول محمد عدنان التونجي185308101863

المشروعات صغيرة

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال66.0920200

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال61.6220140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-07حلب02040359756هناء صابرينياسمين محمود بوادقجي185408101864

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال62.8820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-17إدلب07090100413عروبةنور عبد الحكيم الحمزة185508101865

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال61.4120190رياض أطفالتربيةإجازة1995-11-16طرطوس10160083902منى الخطيبروبا يوسف الخطيب185608101866

184معلم صفوزارة التربيةالال67.4820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01إدلب07150020133حورية موسىآالء أحمد موسى185708101867

270مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال62.0720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-24حلب02030311438شكران كردمجدولين محمد رضا كرد185808101868

257مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.8020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-27حلب02040192776نهى وتارأيه محمد ربيع قوجه185908101869

266مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال59.9620170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-21الالذقية06010369023ميساءنسرين بسام زوان186008101870

189معلم صفوزارة التربية191معلم صفوزارة التربية190معلم صفوزارة التربيةنعمال61.4420160رياض أطفالتربيةإجازة1985-04-13طرطوس10020017859فائزه اسبراصاله محمد احمد186108101871

173أمين مكتبةوزارة التربية171أمين مكتبةوزارة التربية168أمين مكتبةوزارة التربيةنعمال61.8620200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-23الالذقية06230000899شعشع الورعهربوع يوسف علي186208101872

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.0020140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-14طرطوس10160131153هيام عليميس محمد محمد186308101873

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-09-01حلب90020023874عبير خاليلياية احمد شريح186408101874

كيمياء<

190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء238مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربيةالال74.7220210كيمياء تطبيقية

279مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال64.2920111تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-15حلب02100009853نجمه عفشمالك نايف حسون186508101875

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.0820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-10حلب02050029827عيشه العفارهمريم علي ابراهيم السلوم186608101876

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال68.6520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02250125884عريفه خليلسهير محمد زينل186708101877

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال61.5920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05حلب02270028235امينه عبد الرحمنخيريه كامل جاسم186808101878

380ارشاد سلوكيوزارة الدفاع1054موجهوزارة السياحة1036مرشد تربويوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال68.9720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-04-07حلب02030323103لطفية حاج غازيتيماء عبد السالم الموسى186908101879

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-01-01حلب02040565415امل العمر العلوشأيمان محمد موصللي187008101880

كيمياء<

236مدرسوزارة التربية240مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال68.2520180كيمياء تطبيقية

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال59.9020190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-12حلب02100041015سميرة جغلاسراء محمد مروان شعبان187108101881

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال61.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-01حلب02100080430فاطمة جغلعبير أحمد جغل187208101882

1056مدرسوزارة السياحة217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال67.1020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05حلب02120127087اميره الدلليحوريه عمر عباس العمر187308101883

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةنعمال77.8520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-03-15حلب02100084794ورده ملحيسفاطمه عبد القادر معاريه187408101884

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.3320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-27حلب02040082609معزز كتلوقمر رضوان كتلو187508101885

205مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال68.5120150إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1990-06-05حلب02230043624غيداء طحانهبة أحمد طحان187608101886

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال72.5020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-05حلب02090037123ضياء سمانمنال محمود عبد السالم187708101887

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.3120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-13إدلب07210060267فاتن صباغياسمين أحمد باكير187808101888

184معلم صفوزارة التربيةالال69.6320210معلم صفتربيةإجازة1998-04-10حلب02390063338عويشخلود محمود الجمعه187908101889

274مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال74.2820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-16حلب02070036611نتيجة الصاحيفاطمة محمد االسماعيل188008101890

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال73.6420180معلم صفتربيةإجازة1986-07-09حلب02020252025ابتسام كنيفاتي حايكهبة عبد القادر حصرومي188108101891

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال57.6020193ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-01حلب02390124931سارة الجنيدايمن طه الجنيد188208101892

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال74.0720170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-01-07حلب02040437368سهير بدويتوحيد عبد الرحمن عطار188308101893

197مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال69.1220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حلب02040437572سهير بدويساره عبد الرحمن عطار188408101894

290مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال62.3620200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-23حلب02210005375زهرة سميهفاطمه يحيى علي188508101895

265مدرسوزارة التربية266مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال64.2520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حلب02210024655زكيه عليسمر عدنان عالم188608101896

وزارة التعليم العالي والبحث 87ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال82.7820190التمريضالتمريضإجازة1992-01-06حلب02330100005عزيزه الموسىميرفت محمود االحمد العمر188708101897

العلمي

99ممرض مجاز

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حلب02030410933تغريد قلهاسراء محمد جمال شيخ امين188808101898

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال69.2620170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-23حلب02020147795فاطمه عسانيهدى محمد جمال عساني188908101899

الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-01-01إدلب07160080379ثورةديمة غسان قاشيط189008101900

والمصرفية

وزارة الزراعة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال76.0720210

واإلصالح الزراعي

127معاون رئيس شعبة

هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-01حلب02030202769مهى فردوسيرها احمد قونيه لي189108101901

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.3320210انتاج

المستهلك

231مهندسوزارة النقل230مهندسوزارة النقل105مهندس ميكانيك

وزارة الزراعة واإلصالح 514دارسوزارة الماليةالال58.0320120حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1986-01-01حماه05010641661بدورديما غسان جنيد189208101902

الزراعي

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

420إداري جامعيوزارة الصحة493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال76.4420180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01حلب02070026146ابتسام دندلورده زياد دندل189308101903

الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-03-01إدلب07190017191زهرة عبد الحيعائشة عمر اسماعيل189408101904

والمصرفية

وزارة االدارة 513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال73.2720200

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية
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260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال63.6720108لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-23حلب02090008726خديجه جبرائيلحسن محمد عبد هللا جبرائيل189508101905

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال61.1420160حقوقحقوقإجازة1992-05-20حلب02090103857امينه المحمدنديمه نادر االحمد189608101906

السجل العقاري

499دارسوزارة المالية477دارسوزارة المالية12

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1981-05-15حلب02040430242سلوى عقيلدينا مصطفى بانه189708101907

المشروعات صغيرة

وزارة التجارة 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة513دارسوزارة الماليةالال63.2020190

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية280مدرسوزارة التربيةالال59.9820160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-10طرطوس10280008777دالل تليجهازدهار هاشم حسن189808101908

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال59.3720030علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-08-01الالذقية06160009312علماسميا ابراهيم عجيب189908101909

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال58.9920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-26حلب02040002569نادره ابو العيوندعاء محمد قربي190008101910

513دارسوزارة الماليةالال61.8220110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-06-07حلب02030062944كلستان حسينمحمد نوري رشو190108101911

هندسة ميكانيكية إجازة1986-01-05حلب02040454864جميله جبارهمحمد حسن كنو190208101912

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية 231مهندسوزارة النقلالال62.29202110انتاج

وحماية المستهلك

105مهندس ميكانيك

245مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال66.9220210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-08-23طرطوس10110023917رائدة حسنفاطمة هيثم خضور190308101913

182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال72.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-04-24إدلب07010001799مجيدة معيطةرنيم ياسر رمضان190408101914

185معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال58.7220180معلم صفتربيةإجازة1993-03-10إدلب07090086498زينبسماح يوسف الغريب190508101915

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال75.6520200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-21إدلب07160060851أمينةياسمين عبد الرحمن حكيم190608101916

وزارة التعليم العالي والبحث 94مساعد إداري أولوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال55.1520040حقوقحقوقإجازة1978-04-21حلب02190035640كمينه مصطفىماهر عبد السالم جمعه190708101917

العلمي

419إداري جامعيوزارة الصحة83معاون رئيس شعبة

عبد الجواد محمد رشيد 190808101918

العيسى الفارس

وزارة الزراعة واإلصالح 122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال58.6820182حقوقحقوقإجازة1991-01-15حلب02130061659فاطمه الخلف

الزراعي

وزارة االدارة 124معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

محمد زكريا محمد العبد 190908101919

الرزاق

99ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.0720153التمريضالتمريضإجازة1990-01-01حلب02140037075نجمه االبراهيم

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-15إدلب07150016835هديه طماعنور أحمد طمن191008101920

كيمياء<

421فني مخبريوزارة الصحة190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء414فني مخبروزارة الصحةالال68.2820200كيمياء حيوية

271مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال63.0720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-06حلب02210003869زينب القوقوسكينة حسين شربو191108101921

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال62.7320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05حلب02010139343بشيره موصلليغفران عبد الرحمن األبراهيم191208101922

200مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال69.6020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-17طرطوس10240013743ليلى ملحمرزان يعرب علي191308101923

283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال72.0920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-31الالذقية06100023445سجيعا الشاطربتول منير صقر191408101924

252مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02حلب02020189139لوما جلبآيه محمد بديع دنو191508101925

186معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.9220180معلم صفتربيةإجازة1995-01-15حلب02210052647امل بريموليلى احمد الحاج سليمان191608101926

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09120163233خالده الخليلرانيا خالد الفرحان191708101927

كيمياء<

234مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربيةالال71.7720210كيمياء تطبيقية

الدراسات المالية اقتصادإجازة1991-07-16حلب02280036549زلوخ حمادةشيرين علي شعبو191808101928

والمصرفية

وزارة التجارة 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة420إداري جامعيوزارة الصحةالال69.3620170

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

283مدرسوزارة التربيةالال69.4620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-23حلب02210060428رجاء نايفسحر محمود ربيع النايف191908101929

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال65.5620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-13حلب02210069776وهبه بركاتصفاء محمد الشبلي192008101930

241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال76.3420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-07-10الحسكة08110097102صفاءايه محمد العاكوب192108101931

دعاء عبد الواحد بشار الحاج 192208101932

جدعان

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال71.6920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-14حلب02120182892رجاء العثمان

الدراسات المالية اقتصادإجازة1992-06-07حلب02120192978ضحىليال مصطفى الحمصي192308101933

والمصرفية

وزارة االدارة 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال71.0120180

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية
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513دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال69.8620190محاسبةاقتصادإجازة1995-01-08إدلب07190034093مجيدة دالي بصلأميرة مالك عبد العزيز192408101934

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01حلب02010126708وفاء حكيممحمد نديم أسامة غريواتي192508101935

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية221مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال73.9220210فيزياء

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.7120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حلب02140092629رسميه المحمدصبريه عبد الحنان الحسين192608101936

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال58.0620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-06الالذقية06010065565نبيله دنورهرشا منير اسعد192708101937

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال74.8520190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-08-04حلب02020471001عائشه مشهديكميليا قاسم حجار192808101939

272مدرسوزارة التربيةالال60.0520160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-21حلب02030346293روعه شاويزهراء محمد العبد هللا شرابه192908101940

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال59.8020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-13حلب02030106966خنساء اخرسبراء عماد الدين لحم العجنجي193008101941

420إداري جامعيوزارة الصحة513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال64.4320098حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1984-02-20حلب02020245250وحيده كركوتليعمار حسين معاز193108101942

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال69.5220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-28إدلب07170066701لطيفة يوسفعبير محمد زريق193208101943

477دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال53.1420138حقوقحقوقإجازة1983-04-16حلب02220030269سهام شبارقمحمد أسعد سيد عمر193308101944

180معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال70.4820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حلب02190026983عليه المحمدفاطمه مصطفى المرعي193408101945

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-01إدلب07180004215عائشه عزوظالل زكريا جلخي193508101946

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال60.3420130شريعةشريعةإجازة1988-01-09حلب02040225551فاطمهبتول عبد الودود سخطه193608101947

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال65.1520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02210045783زينب مصطفى عمرزهرة خضر مصطفى عمر193708101948

502دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال61.4220209دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-04-26إدلب07220002005نعيمة حداديأحمد طالب فتوح193808101949

259مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال63.3220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02010150001منى ريحاويفاطمة الزهراء أحمد عاصي193908101950

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال57.2920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-24حلب02270017824فهيمه عمريايمان عزيز المحمد194008101951

180معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال79.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-02-10حلب02120213830ضياءمحمد محمد رضوان بطحيش194108101952

نور العال احمد جمال الدين 194208101953

فرواتي

266مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال62.1320120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-14حلب01010545441هالة

298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربيةالال69.2920160شريعةشريعةإجازة1992-01-18حلب02010125061مهديةهبة محمد طفية194308101954

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.1720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-03حلب02200071153فاطمة سكراننور عبد اللطيف السكران194408101955

181معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةنعمال62.3420154معلم صفتربيةإجازة1988-01-10حلب02330000295فوزه السليمانعلي حسين المحمد الواوي194508101956

247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربيةالال70.3820180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-01-02حلب02040446712سناء عزيزيشهرزاد مروان سلطان194608101957

499دارسوزارة المالية122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة333معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال68.7320114حقوقحقوقإجازة1988-01-28حلب02130097270خديجه الحمودمحمد عبد الغني اليوسف194708101958

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.6820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-05حلب02050009298فطيم الجاسماماني محمد الضاهر194808101959

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-05-01حلب02010158222رفاه خطيبفاطمة أحمد خطيب194908101960

كيمياء<

190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء415فني مخبروزارة الصحة421فني مخبريوزارة الصحةالال72.9920200كيمياء حيوية

257مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال61.3320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حلب02120007472زهيه االحمدعبير يوسف الجولق195008101961

246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربيةالال59.7620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1984-04-02حلب02010047065مريم عربفاطمه سليمان عجمي العرب195108101962

عامل للدراسات وزارة الموارد المائيةالال53.9520065حقوقحقوقإجازة1980-03-05حلب02420012076نوفه االحمدعثمان جمعه االحمد195208101963

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة االدارة 508دارسوزارة المالية545

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

اسماعيل موسى الجاسم 195308101964

الحمادة

-فيزياء وكيماء<-العلومدبلوم1976-01-01حلب02140026896حلومة االحمد القهرمان

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية216مدرسوزارة التربيةالال63.6919982فيزياء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-08إدلب07160009109هالةفاطمة جمال حمود195408101965

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية216مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال70.3120200فيزياء

184معلم صفوزارة التربيةالال72.8320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07220024575كريمة الحدادراغدة أكرم الحسن195508101966

261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال62.4020120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-25حلب02020406600سعادةزين العابدين اورهان تركماني195608101967

557مدققوزارة الموارد المائية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة513دارسوزارة الماليةالال64.7820183اقتصاداقتصادإجازة1992-01-01حلب02030033112جوليانهمحمد يمان ساجد قضيماتي195708101968

184معلم صفوزارة التربيةالال85.0320180معلم صفتربيةدبلوم1992-11-16إدلب07030009940سمر عياشيظالل محمد ماجد الشب195808101969

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال67.2020110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-01-15إدلب07020042428تماضر حاج قاسممنال عبد الكريم حج محمد 195908101970

وزارة االقتصاد والتجارة 1068محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.8820210دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-11-13حلب02120214114امينه هزارمحمد عالء عبد المنعم الشاوي196008101971

الخارجية

وزارة االقتصاد 1069محلل بيئة عمل

والتجارة الخارجية

1070محلل بيئة عمل

241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال71.4920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01حماه02430007856سهام السيدالهام محمد الحسين196108101972

287مدرسوزارة التربية286مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربيةالال65.3020110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-04حلب02040015972فاطمةرجاء بكري مرندي196208101973

289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال67.0420170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-22حلب02190077416سهام الحسينسلمى محمود جبران196308101974

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال56.9420170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حلب02090038570مريمرانيه عبد السالم العمر196408101975

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال72.0520200هندسة ريفيةهندسة زراعيةإجازة1994-01-18الرقة11070027028هنده محمد عطونوهمسه سليمان علي196508101976

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

288مدرسوزارة التربيةالال66.4320180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02040343292مها ماشطهفاطمه جمال الديبو196608101977
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

1055مدرسوزارة السياحة273مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربيةالال59.5020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-01حلب02020474657عيوش الحاج بكري حلليبيان احمد سماقيه196708101978

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال62.1620110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-03-07حماه05160004896فاطه مونا رجوبزينب كامل الشيخ يوسف196808101979

196مدرسوزارة التربية194مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال69.1320170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-26حلب02020474644عيوش الحاج بكري حلليآيه أحمد سماقيه196908101980

182معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.7120200معلم صفتربيةإجازة1991-01-01حلب02330011613حسناء عفرمأمينه علي العيسى197008101981

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال62.0220160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-03حلب02020477182هناءصبا محمد زايد197108101982

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال66.4520210ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20حلب02020483163جميله حوالهنور محمد وفا خياطه197208101983

197مدرسوزارة التربية201مدرسوزارة التربية199مدرسوزارة التربيةالال72.2720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-24حلب02430001551هدى هنداويخديجه خالد هنداوي197308101984

198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال68.0920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-10-25حلب02010156080ليلىهديل يحيى داية197408101985

182معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال60.7020200معلم صفتربيةإجازة1994-04-14إدلب07160000070غادة زيدانيعبير عامر نايف197508101986

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.8320110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1987-08-18حماه05010471324فداءعائده حيان الشيخ خالد197608101987

التخطيط

513دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية91

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-04حلب02020317745ناديا خريوطليفريده محمد كيتوع197708101988

257مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال67.8720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1988-12-18حلب02040015986هناء شيحانصفاء علي بطمان197808101989

181معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال65.0420170معلم صفتربيةإجازة1995-05-04حلب02010087060زهره الكنرانيه محمد ابو حيدر197908101990

176معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربيةالال64.9320190معلم صفتربيةإجازة1994-05-03الرقة11010059317سهام النجارغفران عبد الحميد النجار198008101991

295مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال63.7820190شريعةشريعةإجازة1993-10-09حلب02020410270ريمه العليكفاء محمد السعيد198108101992

478دارسوزارة المالية494دارسوزارة المالية496دارسوزارة الماليةالال59.3820020محاسبةاقتصادإجازة1976-01-05الالذقية06220007186سفيرهلينا يوسف فوزي198208101993

241مدرسوزارة التربيةالال68.3420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-11-05حلب02200010704نزهه حميدينور محمود مجيد198308101994

252مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-07حلب02030191031سوسن شويحنةفاطمه اسامه شويحنة198408101995

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1988-01-28حلب02030039418عيوش عموشهامينه محمود عمر عموشه198508101996

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال80.1220200فيزياء

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال63.2420150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-06حلب02040485789بارعه ناصر آغاآية هللا مصطفى حفار198608101997

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال71.3320200رياض أطفالتربيةإجازة1990-06-10حمص04150017982هالله يونسدعاء عفيف العلي198708101998

513دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال67.0120150إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-06-05حلب02040380584ليلى طباخديانا محمد عرب198808101999

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال62.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05حلب02140015405فاطمه عبدهللا الهاللجالل تركي الهالل198908102000

256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.5020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01إدلب07030114368فادية شعبانبتول محمد ادريس خطيب199008102001

185معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال66.5220210معلم صفتربيةإجازة1996-04-17طرطوس07240081938عبير شهابرنيم محمدطاهر حسن199108102002

242مدرسوزارة التربية251مدرسوزارة التربية1773مخبريوزارة الموارد المائيةالال67.8420210علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1998-01-01حلب07170059054إلهامإيمان يحيى عبدالرحمن199208102003

201مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال74.9320172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-11-22طرطوس10160147447سليمه قاضيعباس محمد خضر199308102004

195مدرسوزارة التربية194مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال67.3520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-11-16طرطوس10280012907سهام أحمدرهف محمد علي199408102005

وزارة االقتصاد والتجارة 1064منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.4020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-12-10حلب02040095098خوله الناشفعبد القادر احمد كلزيه199508102006

الخارجية

وزارة االقتصاد 1065منسق أعمال

والتجارة الخارجية

1066منسق أعمال

محمد معاذ اسماعيل حقي 199608102007

خربوطلي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-03-11حلب02020028029لميه حلواني

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربيةالال65.8520170فيزياء

وزارة الزراعة واإلصالح 380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال65.3020200إرشاد نفسيتربيةإجازة1984-04-04حلب02040323611غاليه عبدالجوادلينه عدنان جباره199708102008

الزراعي

1054موجهوزارة السياحة1043مرشد تربوي

180معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال64.5820200معلم صفتربيةإجازة1992-01-31حلب02100042096عائشه شعبانديانا عبدو الضعيف199808102009

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال66.0720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-05إدلب07030047895ميساءوالء محمد عطا قنديل199908102010

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال70.0920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-01حلب02040075927فاطمة الزهراء فتياتيبشرى عبد القادر ناصر200008102011

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال61.7720100شريعةشريعةدبلوم1985-01-07حلب02030031339سكينه مكتبيهدى محمد مكتبي200108102012

269مدرسوزارة التربية270مدرسوزارة التربية274مدرسوزارة التربيةالال58.4920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-24حلب02290003529زاهيده عثمانروشان شكري احمد200208102013

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال62.4020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-17حلب02210025903غاده البلويهال محمد كعده200308102014

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال79.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-25حلب02210003998مريم رستمرنجس علي داغر200408102015

اختصاص _ مهندس وزارة االدارة المحلية والبيئةالال72.9720210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1998-01-10حلب02250034546جنان ماموشاهينا خليل هورو200508102016

فني

242مهندسوزارة النقل2مهندس دارسوزارة االدارة المحلية والبيئة23

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال58.3220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-02حلب02210009079اسمة الرحلزينب علي الباشا200608102017

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال63.2620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-15إدلب07160092993فادية األشإسراء قاسم صدور200708102018

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةنعمال58.4420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-10حلب02210005039أمينة شربومريم ابراهيم حاج ابراهيم200808102019

252مدرسوزارة التربيةنعمال65.2120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-07حلب02210012413ابتسام دوليعهد يحيى عبد الهادي200908102020

وزارة التعليم العالي 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال73.8320170مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حلب02280031727ناديهنور امير جعفر201008102021

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال67.4020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-20حلب02120032541فاطمهغاليه محمود حسين201108102022

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1988-02-21حلب02220005804صالحه العليهمحمد حسن ديبو201208102023

المشروعات صغيرة

عامل للدراسات وزارة الموارد المائية513دارسوزارة الماليةالال67.3220110

واالعمال االدارية 

والقانونية والمالية 

والمحاسبية والتخطيط

وزارة االتصاالت 551

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

359محاسبوزارة الدفاع494دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال65.4520190محاسبةاقتصادإجازة1996-04-17حلب02030058293رحاب صياديخديجه مصطفى الصيادي201308102024

254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال65.6820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-14حلب02020195254زهيده اشقردعاء محمود قصير201408102025

وزارة الزراعة واإلصالح 116مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال74.2420200شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1995-01-20حلب02250110630رانيا ناصروكلشان نادر بريم حمد201508102026

الزراعي

وزارة الزراعة 121مهندس زراعي

واإلصالح الزراعي

122مهندس زراعي

264مدرسوزارة التربيةالال68.0620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-29حلب02270033759حوريهآفين محمد ديب حمود201608102027

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-04-10حلب02030179827زهراءهبة مروان جبولية201708102028

كيمياء<

237مدرسوزارة التربية238مدرسوزارة التربية240مدرسوزارة التربيةالال68.1320180كيمياء تطبيقية

بشرى محمد ضياء الدين لحم 201808102029

العجنجي

207مدرسوزارة التربية208مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال68.3720140إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1989-01-01حلب02030195734وفاء انطاكلي

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال71.0620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-08حلب02020512428ايناسفاطمة محمد محسن عقاد201908102030

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال64.3920200شريعةشريعةإجازة1995-01-15حلب02020137767صفاء قبا صقالساره احمد اسود202008102031

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعة264مدرسوزارة التربيةالال55.6820140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-28حلب02010178836ضياء عرابيهال أحمد حجالوي202108102032

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-01-01حلب02030159305فاطمه تركمانيضحى عبد الرحمن البان202208102033

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 549محلل اداريوزارة الموارد المائيةالال66.1820150

العلمي

وزارة التعليم العالي 82معاون رئيس شعبة

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

294مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال67.5620220شريعةشريعةإجازة1990-11-18حلب02210004063جميلة مستوزينب حسين شايب202308102034

وزارة الزراعة واإلصالح 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال77.8520200بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-01-31حلب02040340353نالده ابو شعر ملقينادين ماهر ابو شعر ملقي202408102035

الزراعي

وزارة الزراعة 120مهندس زراعي

واإلصالح الزراعي

123مهندس زراعي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-04-22حلب02220039329صباح حميدوشاهر محمد حميدو202508102036

كيمياء<

1771كيميائيوزارة الموارد المائية414فني مخبروزارة الصحة417فني مخبروزارة الصحةالال69.9420180كيمياء تطبيقية

264مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال60.2820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-01حلب02120186388امينه العابوصبا احمدصائب المنال202608102037

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال58.7220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-26حلب02100016831بهيجة الناصرعائشه عادل قريوي202708102038

285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال58.5920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-23الالذقية06010144379منىميري وليد طنوس202808102039

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةنعمال70.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-25حلب02040204701سناء عبدهفاطمه عماد علوان202908102040

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال65.9920150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-20حلب02010051949هدى بصلحلوايمان بكري دايه203008102041

وزارة االتصاالت 493دارسوزارة المالية478دارسوزارة الماليةالال75.1620180محاسبةاقتصادإجازة1989-08-08حلب02030109359ثناء دهاننصر الدين محمد منجد203108102042

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال64.2220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-10حلب02020479574ندى سعيددانيه ناصر شرف203208102043

1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحة193مترجموزارة الكهرباءالال60.1120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-20حلب02040030876ركان شريفةصبا محمد وليد مشلح203308102044

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال61.8820210معلم صفتربيةإجازة1996-05-14الالذقية06090029331رائده القبيليحال علي الراعي203408102045

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال59.1120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02040022254ناجيه كريمهديل محمد جمال كريم203508102046

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-01-10حلب02090099269فدوى العلياسماء احمد دقاق203608102047

كيمياء<

وزارة الزراعة 190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء414فني مخبروزارة الصحةالال75.9620180كيمياء حيوية

واإلصالح الزراعي

1034مدرس

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1971-08-20حلب02020252991فطوم طرابكوثر عباس حصرومي203708102048

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.6720180

العلمي

وزارة التعليم العالي 96مطور أتظمة معلومات

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة501دارسوزارة الماليةالال56.8720210حقوقحقوقإجازة1991-02-10حلب07240081744نوال شيخ محمدرغداء حسام جركين203808102049

السجل العقاري

499دارسوزارة المالية12

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.2920210بساتينهندسة زراعيةإجازة1997-06-13حلب02040021117احالم استانبوليغزل محمدحسام زراع203908102050

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

الدراسات المالية اقتصادإجازة1989-01-01الحسكة08170021849سهام عبديفلدا حنا حنا204008102051

والمصرفية

549محلل اداريوزارة الموارد المائية514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال74.7420130
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269مدرسوزارة التربيةالال57.7920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-20حلب02210011474زريفه عمورةهناء احمد زيدان بلوي204108102052

246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية98فيزيائيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.7720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-06-20حلب02020532747دعد سيد عيسىنوران محمود ميمه204208102053

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-08-03إدلب07130007573فداء العبدهللابشرى بشير الرجب204308102054

كيمياء<

1771كيميائيوزارة الموارد المائية417فني مخبروزارة الصحة224مخبريوزارة الصناعةالال69.8820210كيمياء تطبيقية

1059دارس قانونيوزارة السياحة506دارسوزارة المالية516دارسوزارة الماليةالال63.2220180حقوقحقوقإجازة1981-04-10حلب02190009589كميله شرفومحمود محمد خضاضه204408102055

184معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال66.4320206معلم صفتربيةإجازة1992-07-01حلب02210037889فاطمة ديبحسن علي ديب204508102056

وزارة االقتصاد والتجارة 124معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال57.8720134حقوقحقوقإجازة1986-09-08حلب02080015152رابعة المحمدمحمدثائر جاسم الشحود204608102057

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الدراسات القانونية

وزارة االتصاالت 140

والتقانة

122معاون رئيس شعبة

178معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال62.1620190معلم صفتربيةإجازة1995-05-05حلب02320030106وصال المهاجرسالم عبد الكريم الخلف204708102058

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال69.6620184علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حلب02020009854نجاحعمار رضوان راشد204808102059

250مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة السياحة1031مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال59.5320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02020110694عائشه مجقينيرغد فائز بالش204908102060

202مدرسوزارة التربيةالال69.0420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حلب02390319703فاطمه جمعانوامينه عبود الجنيد205008102061

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال66.7520210دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-05-18حلب02030232557ايمان بوشيبتول علي بري205108102062

السجل العقاري

518معاون رئيس شعبةوزارة المالية519معاون رئيس شعبةوزارة المالية12

253مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال62.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-05-05حلب02120262139أمينة العليعائشة زكريا العبدهللا205208102063

202مدرسوزارة التربيةالال66.9720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-25حلب02390188587وحيدهكلثوم سعيد غريبو205308102064

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال72.9620210ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02040341306فاطمه الحاج حميديهديل خالد الصغير205408102065

266مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال74.9420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01إدلب07090087368فاديةسارة زكريا الغريب205508102066

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال61.0720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-08حلب02350028110امينه مردودتهاني احمد مردود205608102067

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال70.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-02-20حلب02020021943غاده ركبينوزت احمد ابو الهول205708102068

319مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال70.6320200تصويرفنون جميلةإجازة1996-01-01حلب02040302773غاليه ريحاويراما ناجي الرمضان205808102069

266مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال60.8620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1988-04-15حلب02020131510الهام شماعهديل وليد زرنجي205908102070

الدراسات المالية اقتصادإجازة1989-01-01حلب02250124422مليحهانجيال محمد عبدو206008102071

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 514دارسوزارة الماليةالال77.2020120

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 95معاون رئيس شعبة

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

184معلم صفوزارة التربيةالال77.6820210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حلب02070054205عائشه سباغبيان محمد عكيدي206108102072

265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال59.3420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-21حلب02130099474كمره احمدعال عبدالحنان العلي206208102073

196مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال83.0620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-07حلب02220005502بدريه الناصيفعلياء عبدالفتاح ديبو206308102074

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1987-07-20حلب02020207622هند بصمه جيايمان عبد الملك سقعان206408102075

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال66.6820200

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

196مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال69.4820130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-05-20دير الزور09120117104قصوبه الحسين الحسنوفاء عبد الجبار السعيد206508102076

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.5320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-20حلب02040107198محاسن جسريبيان جالل عصلي206608102077

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال68.1720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-25حلب02090003995فيحاء عمر العاروبفاطمه الزهراء بكور عاروب206708102078

178معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربيةالال73.4520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25حلب02100053283فاطمه مانوحال يحيى ياسين206808102079

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-05-04حلب02050047631ملك كركورهال احمد الحسين206908102080

كيمياء<

224مخبريوزارة الصناعة190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء414فني مخبروزارة الصحةالال75.7620170كيمياء حيوية

185معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربيةالال77.5320190معلم صفتربيةدبلوم1976-04-19حلب02390178336فاطمه العيسىجاسم محمد الجاسم207008102081

191معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربيةالال63.2620210رياض أطفالتربيةإجازة1978-07-06حلب02030163734حكمت يعقوب آغارنا عبد الرحمن الزعيم207108102082

296مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال58.2820200شريعةشريعةإجازة1979-01-12حلب02040211363انعام ننهمرفت عبد الغفور غزال207208102083

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1995-01-01إدلب07210075757نوال سواسنورا عبد المعطي ريحاوي207308102084

المشروعات صغيرة

514دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحة557مدققوزارة الموارد المائيةالال69.6820190

319مدرسوزارة التربية318مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال72.1720210فنون جميلةفنون جميلةإجازة1994-04-17حلب02040236830هناء غزالمالك محمد حمزه207408102085

وزارة التعليم العالي والبحث 499دارسوزارة الماليةالال62.8020196دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-04-22حلب02210029592فاطمة حمادةمحمد نديم حمادة207508102086

العلمي

معاون رئيس شعبة 

العقود واللوازم

477دارسوزارة المالية88

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-01-09حلب02020502917ثناءآيال محمد آغه القلعه207608102087

فيزياء<

221مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال66.2320200فيزياء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-08-15حلب02020510697ثناء كوارهراما محمد آغا القلعه207708102088

فيزياء<

221مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال65.8820200فيزياء

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال75.6920120محاسبةاقتصادإجازة1988-03-16حلب02020082379ناهد يونسهال احمد يونس207808102089

بشرى عبد الحميد الكدرو 207908102090

البري

وزارة االدارة 122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة499دارسوزارة الماليةالال61.7020200حقوقحقوقإجازة1994-08-05حلب02050002120عيده احمد النعامه

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال70.6120180محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1993-11-13حلب02390173065مريمفاطمه سطام حمدو208008102091

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 107رئيس مخبر

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال65.6320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-30حلب02070113201ورده عبد هللا اسماعيلرهف محمد سلطان208108102092

184معلم صفوزارة التربيةالال69.5720190معلم صفتربيةإجازة1997-06-17حلب02020072385هدى ادنانور هيثم رمضان208208102093

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال66.6020200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-16إدلب07240017413ايمان مباركلبنى بدر الدين شحاده208308102094

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال59.6220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-08حلب02100069427مريشآيه طه رمضان208408102095

286مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال60.2920190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حلب02210022552بتول كزوهبة محمد عرب علي208508102096

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال67.2920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-05-01إدلب07150033271خديجة حجوسوسن علي ذكور208608102097

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال65.0220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01إدلب07020012725نسرين حج قاسميارا جنيد االبراهيم208708102098

وزارة االدارة 501دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال65.7420140دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-08-07حمص04010031874فاتنغنوه سليمان عباس االحمد208808102099

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-01-01حلب02040020673ناجيه كريمبيان محمد جمال كريم208908102100

كيمياء<

190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء224مخبريوزارة الصناعة417فني مخبروزارة الصحةالال69.5320160كيمياء تطبيقية

257مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال75.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1997-06-27حلب02020526103ذكاء خندقانينسرين عمر حصري209008102101

285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال67.1020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02020140132أمينه فارسراما عمر مقرش209108102102

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.7420203لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-20حلب02390126885فاطمهمحمد ابراهيم ابراهيم209208102103

فاطمة الزهراء احمد زكي 209308102104

حريري

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-04-07حلب02020377098وفاء

كيمياء<

234مدرسوزارة التربية232مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربيةالال68.2720170كيمياء تطبيقية

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال74.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-03حلب02080058644خولة المحمدمنار احمد المحمد209408102105

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال72.7820170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-01حلب02120214431فاطمهرهف احمد الشاوي209508102106

والتنفيذ

541

269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال60.5620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-07حلب02030220513فاطمه بدويدعاء محمد ريحاوي209608102107

وزارة االدارة 557مدققوزارة الموارد المائية127معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال70.2820104تسويقاقتصادإجازة1985-01-10حلب02430048836ريمه الحسينصبحي سوعان االحمد209708102108

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

وزارة االتصاالت 477دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال59.7120130دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-03-01حلب02010140071انتصارمحمد سعيد محمود ركبي209808102109

والتقانة

122معاون رئيس شعبة

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال67.2820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-10-13حلب02330060624زريفه الحمدكفاح يوسف الحمد209908102110

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال61.4020191إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-01-18إدلب07040039488مريم العيدعامر بسام حسين210008102111

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال65.8220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-18حلب07220068773وفاءصبا صابر ابو نقرة210108102112

وزارة االدارة 514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.8720210االقتصاد والعالقات الدوليةاقتصادإجازة1995-07-11حلب07160092999فادية األشمحمد نور قاسم صدور210208102113

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

256مدرسوزارة التربيةالال64.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حلب02010196162عالية قناعةبيان خالد عطري210308102114

280مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال61.7820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10حلب02120328057فطومه الحسون الضاهرياسمين حسين العلي210408102115

217مساعد إداري أولوزارة الصناعة1056مدرسوزارة السياحة193مترجموزارة الكهرباءالال79.1520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-14دمشق01010729805سوزانسيلفا اكوب جيجي210508102116

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال58.2120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-06حلب02010126553بتول عتالرؤى ابراهيم الخليل غريواتي210608102117

وزارة الزراعة واإلصالح 1031مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال78.6620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-03-26حلب02040326227فاديه راغب آغابيان محمد رشيد210708102118

الزراعي

1050مدرسوزارة السياحة1038مدرس

266مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال73.7020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-08حلب02120203179صباحالرا خالد الحمشو210808102119

269مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال71.9720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-28حلب02020283401سعاد سيد طهمنار احمد سيد طه210908102120

وزارة االقتصاد والتجارة 1018دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال65.0720180حقوقحقوقإجازة1993-12-03حلب02010136276أمينة هارونوردة عمر صياد211008102121

الخارجية

وزارة االقتصاد 1067دارس قانوني

والتجارة الخارجية

1068محلل بيئة عمل

255مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة السياحة252مدرسوزارة التربيةالال60.4420219لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-17حلب02190043966امينه يوسفحسين اسماعيل مرعي211108102122

-فيزياء وكيماء<-العلومدبلوم1994-01-01حلب02030042127عبيروداد فائز قباني211208102123

كيمياء<

421فني مخبريوزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحةالال75.3120150كيمياء حيوية

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال69.2420170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-07حلب02020036320امينه مصطوهبه يوسف خصيم211308102124
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إيمان حسن الجمعه العبد هللا 211408102125

اليوسف

186معلم صفوزارة التربيةالال64.8620180معلم صفتربيةإجازة1988-03-22حلب02390119278أمونه

252مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال62.1920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-07حلب02400015161زكيه الجاسموصال نمر االبراهيم211508102126

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال73.3120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-04-07إدلب07020035384عبلة فياضبشار أحمد درويش211608102127

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.2620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30حلب02210016268ليلى حاج حسنميساء زكريا الفيل211708102128

أحمد بدر الدين عمار 211808102129

قضيماتي

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1993-01-27حلب02040421251رائدة قزل علي

المشروعات صغيرة

513دارسوزارة المالية420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال65.2820165

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال68.1320090رياض أطفالتربيةإجازة1986-09-12طرطوس10040021608مركزان مصطفىهال احمد هاشم211908102130

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال72.0620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-08حلب02410002464شمسه الحميدي الديببثينه شايش الحسين العلي212008102131

287مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال75.8920210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-08حلب02060120656الهام قوجهمجد عمر عبد اللطيف212108102132

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.0920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-25حلب02120283746سعاد الصباغعبير عبد الوهاب النعمه212208102133

246مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال67.4620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-02-12حلب02040291697فاطمه عطونونسرين عمر شيخ دبس212308102134

هندسة ميكانيكية إجازة1995-03-24حلب02010415179الينا مازينسكاياديانا ياسر شحود212408102135

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

230مهندسوزارة النقل231مهندسوزارة النقل232مهندسوزارة النقلالال71.1520210انتاج

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال87.7420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-03حلب02100084771ورده عبدالرحمنفاطمة فاروق عبدالقادر212508102136

وزارة التعليم العالي والبحث 95محلل إداريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.4820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1980-11-05حلب02060035275عليه حجارعائشه أحمد حلو212608102137

العلمي

481معاون رئيس شعبةوزارة المالية84رئيس شعبة

263مدرسوزارة التربية262مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال60.1320131لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-16حمص04010076266سهام المصطفىعامر عبدالكريم االحمد212708102138

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال60.5020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-28حلب02060094381فطيم الحميديمحمد حسين الجاسم212808102139

279مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال63.0320170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-04إدلب07210010218هاله خربوطليشيرين فواز خربوطلي212908102140

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال63.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01ريف دمشق03360022160هدى الشيخ حسنوالء رضوان مصطفى كنعان213008102141

287مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال56.5320210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-31الالذقية06010384330اسرار هليللورين منير زهره213108102142

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال72.0620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-25حلب02100069333هناء رمضانخديجه عبد هللا رمضان213208102143

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1992-10-01إدلب07160105929بديعةنور أحمد حاج بكرو213308102144

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال73.4120210

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

210مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية205مدرسوزارة التربيةالال70.5020190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1998-01-30حلب02030192389مطيعه بصمه جيروان عماد قصاص213408102145

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال64.3020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02060113440عزيزهدينا علي سعيد213508102146

299مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال69.0720200شريعةشريعةإجازة1995-05-06حلب02060097656أمينه شياحزهراء عبد هللا مهنا213608102147

264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال56.3819970لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-09-05حمص04010765854امونغاده محمد عيد جانسيز213708102148

193مترجموزارة الكهرباءالال62.9320180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-23حلب02030200028هناء ابوراسحسناء عبدالرزاق ابوراس213808102149

282مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال60.7620130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-12حلب02010003966ايمان الضامنآيه عاشق جالل213908102150

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال65.2320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01حلب02210010571منى حدادزينب علي الشحود214008102151

500دارسوزارة المالية370رئيس شعبةوزارة الدفاع376رئيس شعبةوزارة الدفاعالال61.6720130حقوقحقوقإجازة1985-05-05حلب02020378227هدى حوالهرنا جمال الدين مركن214108102152

250مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02010288414هنادي عليويوالء وفا بابنسي214208102153

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال57.0220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-01طرطوس10220022104فهيمه جنيدنادين محمود عبود214308102154

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال70.6820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-27حلب02040363711زهره حاج سعيدراما يحيى ابو شاله214408102155

وزارة الزراعة واإلصالح 363رئيس مكتبوزارة الدفاعالال58.5820173دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-09-15طرطوس10270006848جومانه صليبهغريب مديح الخطيب214508102156

الزراعي

477دارسوزارة المالية125معاون رئيس شعبة

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال66.1320130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-24حمص10280011070ربيحه سالمهلينا علي مهنا214608102157

332مدرسوزارة التربيةالال81.8020190تصميم داخليفنون جميلةإجازة1983-09-18حلب02030230741هند ريشيمنال عمر فاروق عرفه214708102158

255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال70.8620143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-15حلب02130093021فاطم الحسناحمد فاضل محمد214808102159

360محاسبوزارة الدفاع359محاسبوزارة الدفاع358محاسبوزارة الدفاعالال76.5720165محاسبةاقتصادإجازة1987-01-31حلب02010320362شذانائل سمير سواس214908102160

270مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة السياحةالال65.7320190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-08حلب02210003048فاطمة محي الدينرنا يوسف محي الدين215008102161

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01حلب02040073965نبيله حسنيساره محمد نضال دالل215108102162

كيمياء<

240مدرسوزارة التربية1771كيميائيوزارة الموارد المائية414فني مخبروزارة الصحةالال70.4920200كيمياء تطبيقية

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال69.5520110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-14حلب02040330236عليه مزكتليميس محمد لؤي كمال215208102163

186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.7920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-05حماه05050149798فاطمه ابو ناقوربيداء محسن البيوض215308102164

284مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال67.9420173جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05حلب02390074638عزيزه الحمودعبد الغني عبد الوهاب احمد215408102165

254مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال64.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02040346906نهيده دبابوبيان محمد بشير فتياني215508102166

253مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال59.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-02-07حماه05200029972هاجر الحلبيعائشه محمد الحلبي215608102167

197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال76.5320130رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1989-01-08حلب02100012333صبحه جغلوفاء صالح شعشع215708102168

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال56.7020210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02الالذقية06010290778ميساء سلومأريج محمد جعفر215808102169

177معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية176معلم صفوزارة التربيةالال65.4620190معلم صفتربيةدبلوم1996-09-06حلب02380017339هيام بنودهدى ضرغام حسنوكي215908102170

272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال57.0220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-15حلب02040047903هاال مزكتليعال عبد الناصر زيتون216008102171

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال65.8320200رياض أطفالتربيةإجازة1986-04-25الحسكة08100134698بهيجه عبد الحميدعبير علي االبراهيم216108102172

وزارة الزراعة 1054موجهوزارة السياحة380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال62.1320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-08-05حمص04010147734مياده السرداويهناء محمد الحسين216208102173

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

وزارة التجارة 508دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال64.9220140حقوقحقوقإجازة1991-07-05حلب02290007544فيدان عمروداد نوري شنو216308102174

الداخلية وحماية 

المستهلك

94معاون رئيس شعبة

259مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة السياحةالال67.5120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-01إدلب07250007225فاطمة مسلمانيسوزان عبد الفتاح اسماعيل216408102175

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-08-20حلب02220039696سعاد الشيخ سعدونرجس محمد عبد القادر216508102176

كيمياء<

417فني مخبروزارة الصحة414فني مخبروزارة الصحة416فني مخبروزارة الصحةالال67.4920170كيمياء حيوية

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.4220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-08حلب02210026733كاملة محمدريم يحيى شربو216608102177

201مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال68.9620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حلب02120068779فاطمهرانيا محمود سكر216708102178

193مترجموزارة الكهرباء265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال57.2820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02190061679سكينه العيسىامل ماجد العيسى216808102179

259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال67.8020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03حلب02020018392دعد اسكيفايمان كمال عبد الصمد مكناس216908102180

هندسة ميكانيكية إجازة1995-06-07إدلب07150006623والدة السعيدتسنيم مصطفى مرجان217008102181

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

186مهندسوزارة الكهرباء185مهندسوزارة الكهرباء184مهندسوزارة الكهرباءالال67.4620210هندسة إلكترونية

516دارسوزارة المالية508دارسوزارة المالية500دارسوزارة الماليةالال65.5020163دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-05-01حلب02020488378ندى مكتبيأحمد يمان جنديه217108102182

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال60.5120180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-28إدلب07030110879نوالأماني يوسف الخطيب217208102183

وزارة التجارة الداخلية 117مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال69.0520210بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1997-02-04حلب02010323778سهام نعمهسالي عبد هللا فتال217308102184

وحماية المستهلك

103محلل مخبري رئيسي

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال68.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05حلب02010288570هنادي زين الدينجود خالد زين الدين217408102185

253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حلب02010026530منار طرقجيراما محمد عماد الدين 217508102186

476دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال59.3120040إدارة أعمالاقتصادإجازة1976-01-02حلب02040180221فلاير خياط نقوكنان عادل رضا217608102187

وزارة الزراعة واإلصالح 1050مدرسوزارة السياحةالال60.9920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-23حلب02030119172ميسون نازياسراء محمود دالل217708102188

الزراعي

250مدرسوزارة التربية1031مدرس

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال66.3720180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-03-08حلب02030259305صفاء كاتبمحمد صالح مازن جلب217808102189

هندسة ميكانيكية إجازة1995-01-02حلب02040111575آمنههبه غسان كردي217908102190

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.7820200هندسة ميكاترونيكس

المستهلك

180مهندسوزارة الكهرباء179مهندسوزارة الكهرباء105مهندس ميكانيك

290مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال64.1220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-06حلب02210014181مريم شحادهفاطمه علي ضاشو218008102191

282مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال66.2520085جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1986-01-22الالذقية06060018986سكينة دويرحسن وهيب حاتم218108102192

258مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-29حلب02210006893فاطمة حنبالسزينب احمد حنبالس218208102193

260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال56.4420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-12حلب02100035293زهرة ايوبميادة تركي حمشو218308102194

185معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربيةالال62.4220170معلم صفتربيةإجازة1987-12-04حلب02130123486خدوجفاطمه حسن الدياب218408102195

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال74.2120200شريعةشريعةإجازة1997-01-03حلب02040074789ضحى صايغسمر حسين شعبوق218508102196

11أخصائي اجتماعيوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال67.7120190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-08حلب02040523088ضياء سكرنور صادق جمال218608102197

255مدرسوزارة التربيةالال65.1220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-07-01حلب02080001285فوزيه الحمودرهام محمد الجاسم218708102198

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال63.5420100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-03حلب02020128697فاطمة منيرنور عبد الوهاب بنود218808102199

260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال61.0120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02100010296عبير صيادريما ماجد سليم218908102200

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال67.2920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حلب02040509110حنان داللريم محمد حجار219008102201

وزارة الزراعة 188مهندسوزارة الكهرباء3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.7520200مائيةهندسة مدنيةإجازة1997-03-20إدلب07090087931ميادةمريم محمد مالك نجار219108102202

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال65.9020090حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1986-03-27حلب02250100710فتحيه مصطفىخلود عبد الرحمن تركو219208102203

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-04-02حماه05220022685هيفاء االحمدسماح يونس االحمد219308102204

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربيةالال66.0120180فيزياء

259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال67.8420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-13حلب02130103152حجه الحجيريمه خالد االسعد219408102205

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال59.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07حلب02220076706نادره الحلومناهل ياسر موسى219508102206

الدراسات المالية اقتصادإجازة1990-06-03حلب02270028942عوفه الجاسمنهله عثمان عيسى219608102207

والمصرفية

وزارة الزراعة واإلصالح 549محلل اداريوزارة الموارد المائيةالال64.5820190

الزراعي

514دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

255مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةنعمال66.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-15حلب02070108684أسيا رجبحليمه عبدالكريم العيسى219708102208

269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال66.3720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-21حلب02030083441ليناراما هيثم مدراتي219808102209

184معلم صفوزارة التربيةالال68.2220210معلم صفتربيةإجازة1996-10-05حلب07160001071وصال عفر تركانيأمينة عماد الحامض219908102210

184معلم صفوزارة التربيةالال72.8220190معلم صفتربيةإجازة1997-03-27حلب02040205506رغداء عاصييمان محمد ريحاوي220008102211

181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال80.1020180معلم صفتربيةدبلوم1997-01-01حلب02030109105وفاء قصارزينه صالح نيال220108102212

وزارة االتصاالت 513دارسوزارة المالية481معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.5720190مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-02-14حلب02040451089فاطمه حلورهام عبد الرحمن بغدادي220208102213

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

241مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال72.4620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-11-10حلب02020456508سلوى الحامدالهام عبدو الخطيب220308102214

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال61.6320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-25الحسكة08130066762ثناء عبدالكريمخديجه عبدالرحيم سمو220408102215

255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.3020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-20حلب02120151502فطومهضياء حسين العلي220508102216

وزارة التعليم العالي 476دارسوزارة المالية478دارسوزارة الماليةالال63.8320117إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-03-08حلب02030230197وفاء توتونجيمحمدسامر مصطفى حكيم220608102217

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

198مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربيةالال68.8520190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-03-08حلب02010129365بشرى نسناسعال رياض أبو زيد220708102218

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال62.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01إدلب07170074501ندى الحاج محرمأماني يوسف قيروز220808102219

263مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال58.3620150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-03-23حلب02040228861سعاد طويلهمياده احمد صبحي قنان220908102220

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال63.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-09-27دمشق07190010337منى عبد الرحمنأمل عبد الحميد سيد بكور221008102221

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةنعمال72.4320180علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1997-01-07حلب02020537668غيثاء نحاسراما محمد طه دندي221108102222

الشؤون الصحية

514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة32

وزارة الزراعة واإلصالح 1036مرشد تربويوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال63.6320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-01-31حلب02010012278امينه مندوسالم احمد مطر221208102223

الزراعي

1054موجهوزارة السياحة1043مرشد تربوي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-01-19حلب02030191261مريم شناعهزينب يوسف شناعه221308102224

كيمياء<

234مدرسوزارة التربية235مدرسوزارة التربية414فني مخبروزارة الصحةالال68.9120170كيمياء تطبيقية

179معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال91.2920170معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حلب02120028823ثريا العميحميدة محمود الشالش221408102225

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال77.1620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-25حلب02100037658خديجة رجبنور محمد حمادة221508102226

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال56.6020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-14حلب02030208910رويده حدادياسمين زهير كلزي221608102227

191معلم صفوزارة التربية188معلم صفوزارة التربية189معلم صفوزارة التربيةالال73.2220210رياض أطفالتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10090050244احالم عباسلجين احمد بلول221708102228

503دارسوزارة المالية516دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال59.2220200حقوقحقوقإجازة1992-04-26حلب02210010532منى حدادمريم علي الشحود221808102229

297مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال62.6020190شريعةشريعةإجازة1995-01-01إدلب07170043751هدية خليلنور عادل حمص221908102230

260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال61.7120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-23حلب02010160292عهد سخنيةداليا محمد شاوي222008102231

وزارة التجارة الداخلية 118مهندس زراعيوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال69.0020200علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1996-04-01حلب02070113279رائدهرنيم أحمد حماميش222108102232

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 104خبير حبوب رئيسي

المحلية والبيئة

6مهندس مشرف

وزارة التجارة الداخلية 6مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال68.2320210علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1994-05-28حلب02220076218بدريه السلومنورا مرشد العلي222208102233

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 104خبير حبوب رئيسي

واإلصالح الزراعي

119مهندس زراعي

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1993-01-15حلب02020092100ابتسام حسونزهراء وحيد حسون222308102234

المشروعات صغيرة

وزارة التجارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال62.8720200

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية481معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.2520150مصارف وتأميناقتصاددبلوم1985-08-28حلب02090005598سكينه سالمه الملقب جومنسرين حسن مصري222408102235

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1975-04-19حلب02040349967امينه دباجاويشغزوه محمد نهاد شماع222508102236

كيمياء<

421فني مخبريوزارة الصحة190مخبري كيمياءوزارة الكهرباء414فني مخبروزارة الصحةالال59.9720020كيمياء تطبيقية

196مدرسوزارة التربية197مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال73.2420190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-30حلب02230016222رويدة الحسينآالء هاني عبد الغني222608102237

297مدرسوزارة التربية299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال65.2720210شريعةشريعةإجازة1988-06-06حلب02040107768محاسن جسريعائشه جالل عصلي222708102238

179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال66.6220210معلم صفتربيةإجازة1999-03-31حلب02040295556وداد قره حسينآيه محمد دويك222808102239

الدراسات المالية اقتصادإجازة1983-06-14حلب02040462797عالء مشخصمروه احمد شعال222908102240

والمصرفية

513دارسوزارة المالية514دارسوزارة المالية82معاون رئيس شعبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.2620140

255مدرسوزارة التربيةالال65.4720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02030047061هدى بركاتراما محمد وحيد فتال223008102241

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال63.3320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-21حلب02030153865هناء عكوليندا شرف الدين جنيد223108102242

255مدرسوزارة التربيةالال62.3320152لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02090053532ملكحازم رياض نعسان223208102243

259مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال64.0220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010022068نعماتنسرين منذر شيخ المكارة223308102244

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال81.5720170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1980-01-01الحسكة08090028381اديبهمالك سعيد جمو223408102245

289مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربيةالال56.6220210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-28الالذقية06200019689منيعه صقرايمان مخلص ليال223508102246

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-03-25الالذقية06160008828حنانزينب منيف خليل223608102247

فيزياء<

215مدرسوزارة التربيةالال69.5220210فيزياء

284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربيةالال62.3820184جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-11الالذقية06150026252اعتداليقين معين داؤد223708102248

287مدرسوزارة التربية286مدرسوزارة التربيةالال66.7720210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-16حلب02390239400مريمخديجه محمد نور يوسف223808102249

263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال59.5720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-22الحسكة08110086267ثريا الحسينفاطمه فواز الكدرو223908102250

هندسة ميكانيكية إجازة1998-01-28حلب02060122136كفاء نعناعاسراء محمد الحمد224008102251

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة 181مهندسوزارة الكهرباء179مهندسوزارة الكهرباءالال76.1820200ميكانيك غزل ونسيج

الداخلية وحماية 

المستهلك

105مهندس ميكانيك

هندسة ميكانيكية إجازة1998-03-11حلب02040034790هناء وفائيجودي عبد الغني كاتبي224108102252

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.7020210ميكانيك عام

المستهلك

181مهندسوزارة الكهرباء179مهندسوزارة الكهرباء105مهندس ميكانيك

271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال64.1620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حلب02040033679منور فتالفاطمه محمد مرعي الشامي224208102253

269مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال56.6220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-31إدلب07180004006إيمان صغيرهيا أحمد منار صغير224308102254

260مدرسوزارة التربيةالال66.4820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-23حلب02030280324ميساء حسناتوشيماء محمد نصر الدين ايوبي224408102255

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال64.1120210معلم صفتربيةإجازة1991-07-29حلب02220044245أمينه مزكتليفاطمه مصطفى أدريس224508102256

318مدرسوزارة التربية315مدرسوزارة التربيةالال67.9620200تصويرفنون جميلةإجازة1993-01-01حلب02040006380منتهى جبارهآالء احمد جباره224608102257

500دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال63.2020153حقوقحقوقإجازة1993-01-01حلب02020539713سمر نحاسأحمد غياث بسطاطي224708102258

هندسة ميكانيكية إجازة1996-01-26حلب02020174264فاطمه دوشانيهشيماء أحمد فؤاد جبان224808102259

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

اختصاص _ مهندس وزارة االدارة المحلية والبيئةالال69.7120180هندسة إلكترونية

فني

184مهندسوزارة الكهرباء221مهندسوزارة النقل18

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال53.1520080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-12-05حلب02420022433سلوى الحاج عطاهللاأميره خليل الصالح224908102260

282مدرسوزارة التربية281مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربيةالال58.6320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-26الالذقية06010296416اميرهانجريد هيثم قبيطري225008102261

289مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال61.2520144فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-01حلب02090011954إنعامايهاب عمرعمر جبرائيل225108102262

299مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال65.1420200شريعةشريعةإجازة1997-01-09حلب02090010389امينه محمدحال محمود بكري225208102263

وزارة التجارة الداخلية 379رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.6420210شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1996-04-13حلب02040065331حميده الكورجهبه محمد رمزي حالق225308102264

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال55.5820212لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-05حلب02070092436فظه الحسنمهنا ابراهيم الخلف225408102265

5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال77.9020200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1998-01-01حلب07170079500ليلىمحمد سعد يحيى225508102266

5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال77.1220200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1998-01-01حلب02010338298مها حمويسدرة المنتهى يحيى رحماني225608102267

وزارة الزراعة واإلصالح 1031مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال62.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-08حلب02030318875حنان طرابيشيسعاد فؤاد صباغ225708102268

الزراعي

1050مدرسوزارة السياحة1038مدرس

184معلم صفوزارة التربيةالال72.0220210معلم صفتربيةإجازة1991-10-29حلب02100043836جميله عبدهللامجدلين ابراهيم عبدهللا225808102269

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1986-02-25دمشق01020044176منور فاعورمنار محمدمنير الخيمي225908102270

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 97مساعد إداري أولوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.1720210

العلمي

معاون رئيس شعبة 

االحصاء

وزارة التعليم العالي 92

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

التخطيط

91

514دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة420إداري جامعيوزارة الصحةالال62.5820110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1984-01-01حلب02020476275هندنور زكريا خالصي226008102271

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-01حلب02030228154ايمان شويحنهأماني رياض شويحنه226108102272

245مهندسوزارة النقل4مهندس مدققوزارة االدارة المحلية والبيئة5مهندس مشرف ومراقبوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.1820180هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1995-01-08حلب02040086759امل منافيخيعالء جميل هاشم ايزا226208102273

317مدرسوزارة التربية314مدرسوزارة التربية316مدرسوزارة التربيةالال66.6520210فنون جميلةفنون جميلةإجازة1998-04-25حلب02320146097نهلة ضاهرريم زكريا العيسى226308102274
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي والبحث 97مساعد إداري أولوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.5820130علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1990-03-21حلب02030362271انتباه شرابيهال على رضا فقش226408102275

العلمي

وزارة التعليم العالي 84رئيس شعبة

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

التخطيط

91

وزارة االدارة 420إداري جامعيوزارة الصحة549محلل اداريوزارة الموارد المائيةالال79.0020140نظم المعلومات اإلداريةاقتصادإجازة1992-01-05حلب02230068999عائشة حاج محمدرويدة محمد احمد226508102276

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال59.5820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10220031694جومانه محمودساره عز الدين منصور226608102277

وزارة التعليم العالي 246مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربيةالال68.8520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1987-01-22حلب02020414313بهيجه طرابصبا وليد طراب226708102278

والبحث العلمي

98فيزيائي

284مدرسوزارة التربية285مدرسوزارة التربيةالال67.6220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-20حلب02390283194هوده رحمانورابعه جمعه قاسم كالو226808102279

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال70.3220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-03حلب02020071679حوريه دملخيجيهان رضوان دملخي226908102280

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال62.2120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02020018133منار الحاج مصطفى الماموفلاير زكريا الكرمو227008102281

242مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية241مدرسوزارة التربيةالال69.8420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-05-20إدلب07160088236شروق جرووفاء محمد لطوف227108102282

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال75.6620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02030351083غزوه حائكاثار محمد زلط227208102283

250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال65.4720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01إدلب07150020460أمينة حسينهناء عبد الجبار موسى227308102284

وزارة التجارة 493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال64.5020030محاسبةاقتصادإجازة1981-09-21حلب02020078618ثناء عاليايوسف حسن عاليا227408102285

الداخلية وحماية 

المستهلك

95معاون رئيس شعبة

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1990-03-11حلب02020224954ابتسام شننزينه محمد مكتبي227508102286

المشروعات صغيرة

وزارة االدارة 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال66.4620210

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال60.2220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02حلب02040364781غالية ادلبيبيان محمد رمضان ادار227608102287

وزارة التعليم العالي والبحث 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.8220110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1982-06-26حلب02200040350سعاد الشهابيحنان محمد كوسه227708102288

العلمي

وزارة التعليم العالي 82معاون رئيس شعبة

والبحث العلمي

معاون رئيس شعبة 

التخطيط

91

غفران مصطفى الخضر 227808102289

المحمد

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال65.2420120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حلب02040433563مريم عبطيني

257مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال60.0920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-15الالذقية05150070834سمارشيرين علي العدبه227908102290

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال61.5820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-25حلب02380005875علياء المحمدفاطمة رشيد هوشان228008102291

مهندس مشرف وزارة االدارة المحلية والبيئة4مهندس مدققوزارة االدارة المحلية والبيئةالال75.4520210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1999-01-24حلب02040336024ضحى وفائيرهف احمد فتلون228108102292

ومراقب

244مهندسوزارة النقل5

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال58.2220160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-12حلب02040089807ملك قلعه جيياسمين عمر جنيدي228208102293

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-09-20حلب02070014236عمشة البرجسمي حسن صويص228308102294

فيزياء<

218مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال75.0620210فيزياء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01حلب02120073019خديجه خللوفطوم خالد محمد علي الخللو228408102295

فيزياء<

215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربية216مدرسوزارة التربيةالال70.2420210فيزياء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-02-21حلب02030232774جنان جاسرسدرة محمد وليد درويش228508102296

كيمياء<

240مدرسوزارة التربية237مدرسوزارة التربية238مدرسوزارة التربيةالال72.2620180كيمياء تطبيقية

197مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربيةالال70.6120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حلب02030205343ابتسام اسودحسناء محمد حسان بازركان228608102297

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال64.5220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-30حلب02030065280وفاء صديقليلى سهيل الجراح228708102298

186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال66.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07090050812فاتنةريم نصر هللا الدحروج228808102299

295مدرسوزارة التربية294مدرسوزارة التربية297مدرسوزارة التربيةالال56.4920170شريعةشريعةإجازة1991-01-01حلب07100102226سوريافيروز عثمان مرعي228908102300

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-01-01حلب02270020475فكرت حموسيرفان محمد علو229008102301

فيزياء<

222مدرسوزارة التربية215مدرسوزارة التربية217مدرسوزارة التربيةالال66.9320210فيزياء

267مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال59.6120182لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-20الالذقية06010329365اكتمال محمدهاشم منير محمد229108102302

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال65.6520090محاسبةاقتصادإجازة1987-09-23حلب02020218698فضيله حميدهراما محمد سعيد محمد سعيد229208102303

1056مدرسوزارة السياحة193مترجموزارة الكهرباء1051مدرسوزارة السياحةالال59.0320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-05حمص04050031912ابتسامهبه عبد الكريم البكور229308102304

494دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال80.1120170محاسبةاقتصادإجازة1992-01-01حلب02020036391هدى طباخآيه عبد الوهاب غازي229408102305

277مدرسوزارة التربيةالال68.5920180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02040242553يسرى ارنبريم محمد عالء ارنب229508102306

254مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية258مدرسوزارة التربيةالال67.9520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-12حلب02380026212ميادة ولومريم رشاد العمر229608102307

258مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.0820080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-10حلب02030295749هندمروه محمد حجار229708102308

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال65.9920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-07حلب02390147833خضره المجاورمفيده فخري قاسم229808102309

195مدرسوزارة التربية196مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال75.8620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حلب02220059371رائده حاجي عثماننور ايراهيم العبو229908102310

الدراسات المالية اقتصادإجازة1988-07-31حلب90020006128ثناء حميدةمحمد مصطفى عبد هللا230008102311

والمصرفية

مصرف سورية 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة95محلل إداريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.5820185

المركزي

1017دارس اقتصادي

509دارسوزارة المالية13دارس قانونيوزارة االدارة المحلية والبيئة499دارسوزارة الماليةالال61.3420166حقوقحقوقإجازة1989-06-25حلب02210011477رنجس بلويزكريا زيدان بلوي230108102312

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال70.5920150جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1991-03-08حلب02030202295فلك بوشياسراء محمد قونيه لي230208102313

والتنفيذ

541

193مترجموزارة الكهرباء264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال63.8520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-13حلب01020002045غاده سنكرناهد عدنان شيخ مشاعل230308102314

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال75.9220200معلم صفتربيةإجازة1987-01-15إدلب07030011080عريفة درعوزيهبة محمد راتب الشب230408102315

وزارة الزراعة 260مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة السياحةالال71.4420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-11حمص07020079235تمام الحسنفاطمه حمادو دحروج230508102316

واإلصالح الزراعي

1039مدرس

264مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال60.3820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01الالذقية06100003124نجوى كناجعال جودت عيسى230608102317

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال60.6020110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-02-09حلب02250014600زعفت عباسريناس مصطفى بيرام230708102318

المستهلك

وزارة الزراعة 514دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

260مدرسوزارة التربية217مساعد إداري أولوزارة الصناعة193مترجموزارة الكهرباءالال60.7520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حلب02010435528هتافسامي رمزي حسين230808102319

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.9520170دراسات قانونيةحقوقإجازة1978-07-06حلب02010146084رتيبة نجارميثاء أحمد رضا230908102320

العقود واللوازم

وزارة التعليم العالي والبحث 88

العلمي

معاون رئيس شعبة 

السجالت الطبية 

وقبول المرضى

وزارة االدارة 89

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال65.3920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-11حلب02330007867رتيبه الخميسهزار تركي العبد231008102321

265مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال66.4620110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-01-02حلب02020076341مدينه كردي ايوبيتسنيم سليمان جودت كوراني231108102322

وزارة الزراعة واإلصالح 1054موجهوزارة السياحةالال60.9720172إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-01-01الالذقية06200053902هوامسليم علي جركس231208102323

الزراعي

وزارة الزراعة 1043مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

وزارة التعليم العالي والبحث 87ممرض مجازوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال79.4920140التمريضالتمريضإجازة1992-01-01حلب02240003146أمينه السطوفزهره محمد مفيد حج عمر231308102324

العلمي

99ممرض مجاز

269مدرسوزارة التربيةالال67.6220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حلب02210012321حليمه الحركرنجس محمد الحرك231408102325

الدراسات المالية اقتصادإجازة1994-01-27حلب02020485961وفاء صارىفاطمه البتول ظافر أغا231508102326

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال65.9920210

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 95معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الشؤون الصحية

32

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1993-01-03حلب02190037608فلاير ابراهيمفاطمه حنان عبدو231608102327

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 420إداري جامعيوزارة الصحة126معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال82.7020190

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

عبد الحكيم محمد شمس الدين 231708102328

المحمود

وزارة الزراعة واإلصالح 499دارسوزارة الماليةالال70.6520170حقوقحقوقإجازة1990-01-05حلب02030260090ناديا الخطيب

الزراعي

وزارة االدارة 124معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

12

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-02حلب02040407510حسناء صوفيزهرة عبد الحميد محفل231808102329

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربيةالال61.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02120046973كوثر المولىرؤى محمد محمد231908102330

271مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربيةالال60.6120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-05حلب02330012221اكريمه العبدمنى مرعي البكار232008102331

265مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال63.4620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-07حلب02320172345بثينهبشرى بكار حمادى232108102332

186معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال83.2920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-10حلب02030173649زبيده خطيبصفاء احمد عزيزي232208102333

193مترجموزارة الكهرباء217مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال57.0919950لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1970-10-07حلب02030158735حميده سعدىمحمد بدر محمد سبسبي232308102334

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.3420180علوم األغذيةهندسة زراعيةإجازة1994-01-01حلب02030247493زكيه شيخ ميروغنوه احمد االحمد232408102335

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 107رئيس مخبر

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 104خبير حبوب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محلل مخبري 

رئيسي

103

264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال69.4520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-25حلب02390191568ساميه العبدحنان عبدالرحمن عبدالقادر232508102336

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01حلب02120142907فادياروان انمار الحاج حسين232608102337

فيزياء<

216مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال70.3620210فيزياء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-29حلب02040281233هيفاء قشقشرودينه عبد الرحمن زراع232708102338

فيزياء<

216مدرسوزارة التربية222مدرسوزارة التربيةالال72.4520210فيزياء

252مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال61.6420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-14حلب02030146073غزوه خطابحسناء محمد كمال زغنون232808102339

184معلم صفوزارة التربيةالال70.4220200معلم صفتربيةإجازة1989-01-01حلب02040255189فاطمه الباشليلى محمدصالح الباش232908102340

276مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربية277مدرسوزارة التربيةالال61.5520170تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1983-03-01إدلب07230028044فوزية العلوشصبحية حسن قميناسي233008102341

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال56.5120181حقوقحقوقإجازة1993-03-14الالذقية06010069123حنان درغامعلي يونس جوبان233108102342

المستهلك

509دارسوزارة المالية477دارسوزارة المالية94معاون رئيس شعبة
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األولى:حلب        الفئة:محافظة

260مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال60.5320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-11حلب02030046818فاطمه تفنكجيحال بشار خلف233208102343

250مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال64.5520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-22حلب02120063227هنادي العلونور محمود القدور233308102344

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال62.8020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-23حلب02040217211فطوم حاجي احمد طهفاطمه رضوان حاجي احمد233408102345

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال59.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-25حلب02410000734نشوه العليعبد هللا علي المصطفى233508102346

258مدرسوزارة التربية257مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال64.2120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-23حلب02390003892عائشة حسين العليعبد هللا حمود حسين العلي233608102347

182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال66.0220200معلم صفتربيةإجازة1986-10-09إدلب07240087714أمون بقبقمنى مصطفى كحالوي233708102348

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال66.4020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-20حلب02120166442ريه االبراهيمديان احمد المعيوف233808102349

182معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال71.1120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-21حلب02010177292ضحى كرمانحال وليد كرمان233908102350

256مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال68.5620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-02حلب02030153261ايمان امونهمروه جميل بيكباشي234008102351

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.5920100حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-11-15حلب02250067186حميده قاسمكلستان بكر حمسورو234108102352

184معلم صفوزارة التربيةالال68.8920200معلم صفتربيةإجازة1996-03-08حلب02200041960فكرت الحسينمنال احمد المجيد234208102353

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال55.1220130حقوقحقوقإجازة1972-11-20حلب02230055093فريدة حيدرأحمد علي األحمد234308102354

السجل العقاري

191مساعد إداري أولوزارة الكهرباء555مدققوزارة الموارد المائية12

297مدرسوزارة التربية296مدرسوزارة التربية298مدرسوزارة التربيةالال60.7020200شريعةشريعةإجازة1992-01-01حلب02030314836ضياء خوامساره زكي شندوبه234408102355

374رئيس شعبةوزارة الدفاع247مهندسوزارة النقل246مهندسوزارة النقلالال71.3820170هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1994-07-20حلب02140062411فاطمه مرعيخديجه محمد االحمد234508102356

وزارة الشؤون االجتماعية 122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال54.4620010حقوقحقوقإجازة1971-11-23حلب90020010016نزهة محمدمنير محمود الطرشا234608102357

والعمل

وزارة الزراعة 82معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

124معاون رئيس شعبة

264مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة السياحة265مدرسوزارة التربيةالال65.0020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حلب02040501983رابعه الحمشوهدى حسن حمامي234708102358

492دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال79.0320190محاسبةاقتصادإجازة1992-01-01إدلب07010023365رويدةعلوانأسماء محمد صبحي زيادة234808102359

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال66.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-01-02حلب02020043016منتهى باشآالء مروان منصور234908102360

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال60.7820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-06حلب02040103056نديمة بنانفاطمة البتول محمد كربوج235008102361

264مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحةالال86.6020130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حلب02030288321نائله والييسرى عبد الرحمن صباهى235108102362

277مدرسوزارة التربية278مدرسوزارة التربيةالال63.5920170تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-04-01حلب02120286108شاهه الحميدي الحاج حمودسويس محمود العلي235208102363

202مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال78.5620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-20حلب02100032013نهيال حسانهنوره عمر قجه235308102364

299مدرسوزارة التربيةالال65.7420090شريعةشريعةإجازة1985-05-20حلب02350019556فطيم الخزامماهر عساف الظاهر235408102365

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال71.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-13حلب02030303101مواهب سكمانيفاتنه يوسف بصطيقه235508102366

186معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةنعمال64.3620190معلم صفتربيةإجازة1994-03-15حلب02090041514عواش العمروئام يونس الخالصي235608102367

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال67.7220210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-05-20حلب02040353856امينهايمان محمد شوبك235708102368

197مدرسوزارة التربيةالال67.0020120رياضياترياضيات<-العلومإجازة1984-01-20حلب07010018688هناءهدى محمد نبيه الشريف235808102369

285مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال70.2620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-03حلب02010292124منى مصطورنا احمد عبد الرحمن235908102370

وزارة التعليم العالي والبحث 97مساعد إداري أولوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال53.9920070إدارة أعمالاقتصادإجازة1970-06-15حلب02130022706نوفه احمد الخلفبشير سعيد العساف236008102371

العلمي

وزارة التعليم العالي 84رئيس شعبة

والبحث العلمي

82معاون رئيس شعبة

291مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال66.3220100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-28الالذقية06100021280حميده موسىبلسم غسان حماد236108102372

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية123معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.0720089علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1982-09-07إدلب07240158190جنانمحمد ضياء مصطفى جورية236208102373

332مدرسوزارة التربيةالال67.6120210تصميم داخليفنون جميلةإجازة1980-04-25حلب02020076593سحر زغنونغفران وليد زغنون236308102374

184معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية182معلم صفوزارة التربيةالال63.7820180معلم صفتربيةدبلوم1995-05-01حلب02060110551شمسهايمان محمد خليل احمد جمعه236408102375

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال58.0619960لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-11-27حماه05150033332زيزف دقاقريتا فيكتور بصال236508102376

راما محمد عبدالعظيم آل 236608102377

جراب

254مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال71.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-26حلب02020329713غفران علبي

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1975-02-09حلب02190124995هدى التاجرهيفاء حسن ناعس236708102378

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي والبحث 96مطور أتظمة معلوماتوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال64.4220210

العلمي

وزارة التعليم العالي 82معاون رئيس شعبة

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال66.7320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01إدلب07010157678سوزانمفيدة جابر بيطار236808102379

259مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال59.8920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1987-02-10حلب02120260760وفاء العبد الكريمعلياء ابراهيم الحماده236908102380

وزارة الزراعة 1054موجهوزارة السياحة380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال64.7420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-12-26حلب02040431377حسناء مكتبيروبي احمد عاطف عطار237008102381

واإلصالح الزراعي

1036مرشد تربوي

179معلم صفوزارة التربية186معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.1620180معلم صفتربيةدبلوم1993-01-01إدلب07090134153نهىآية محمد ياسين الحراكي237108102382

وزارة الزراعة 420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال77.3020150مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-01-10حلب02040423641هنادياالء محمد رضوان ادريس237208102383

واإلصالح الزراعي

126معاون رئيس شعبة

288مدرسوزارة التربية291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال64.0720132فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-22حلب02030189447امون احمد رحالمنذر علي احمد رحال237308102384

481معاون رئيس شعبةوزارة المالية493دارسوزارة المالية492دارسوزارة الماليةالال70.9920096محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01حلب02030363176فلاير ريحاويعبد الملك عبد الحميد ديري237408102385

505دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية477دارسوزارة الماليةالال55.9220130حقوقحقوقإجازة1985-03-30حلب06190018439سعادشروق احمد يونس237508102386

257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال63.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حلب02210018997بتول شمس الدينزينب عبد هللا شمس الدين237608102387

549محلل اداريوزارة الموارد المائية481معاون رئيس شعبةوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال71.1520180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-21السويداء12020085519طلعت الرفاعيبشرى يونس الرفاعي237708102388

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1980-01-02حلب02010061482صبحيه عصفيرهروعة مصطفى حموي237808102389

كيمياء<

229مدرسوزارة التربية1034مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال63.9020170كيمياء بحته

291مدرسوزارة التربية290مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربيةالال63.1720160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-02الالذقية06040011300غيدا المهريحيى عدنان صالحه237908102390

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال62.4820183حقوقحقوقإجازة1990-02-21حلب02070088909شكرية العبد الحسينمحمود علي العلي السرحان238008102391

السجل العقاري

وزارة االقتصاد والتجارة 12

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا

500دارسوزارة المالية139

252مدرسوزارة التربية259مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربيةالال63.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-06حلب02250150186وردهنور حمدو حاجي قدور238108102392

257مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال61.6720212لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-03حلب02210005310الهام أبو راسمحمد حسن الفيل238208102393

258مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال67.1620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-24حلب02380010667رتيبة محيميدآالء عبدو محيميد238308102394

269مدرسوزارة التربيةالال70.1820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-01-01حلب02280028486سوليه حسكولكآرين صالح محمد238408102395

وزارة الزراعة واإلصالح 1050مدرسوزارة السياحةالال62.9220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-01-04حلب02020378645رانيهغنى محمد رياض الحسن238508102396

الزراعي

1031مدرس

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال67.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-10حلب02020149308نصرة الحمود السخنيجودي حسن المكحول238608102397

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال71.9220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-25حلب02020028460فاتن عكوميس ديبو جليالتي238708102398

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.1920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02020615801زهره السخنىحسناء عبد القادر السخنى238808102399

265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال67.4020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-25حلب02030070566جميله الجابرهزار حسون الحميدي المفرح238908102400

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال59.6820130جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومدبلوم1985-10-15حلب02020049071رغداء ويسرهف حسين العلي239008102401

والتنفيذ

541

سميه صالح الدين شيخ 239108102402

درويش

273مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال62.1320160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-15إدلب07260010970أميه شيخ درويش

492دارسوزارة المالية493دارسوزارة المالية494دارسوزارة الماليةالال80.7720170محاسبةاقتصادإجازة1994-07-23حلب02020036393هدى طباخاحمد نور عبد الوهاب غازي239208102403

291مدرسوزارة التربية289مدرسوزارة التربية288مدرسوزارة التربيةالال60.8320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-05حلب02030286037اميره السيد احمدديانا هيثم سماقيه239308102404

فاطمه الزهراء مأمون 239408102405

البكباشي البدوي

263مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال58.6520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03حلب02030148977ذكاء

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1988-01-29حلب02020592199سميههبه حسن صبري سيد239508102406

كيمياء<

227مدرسوزارة التربية223مدرسوزارة التربية229مدرسوزارة التربيةالال67.8820210كيمياء بحته

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال62.1420190دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-05-28حلب02140002519امينة المحمدعادل عيسى الحميدي239608102407

السجل العقاري

وزارة الزراعة 122معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة12

واإلصالح الزراعي

124معاون رئيس شعبة

265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال68.3720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-10حلب02390328416عزيزه العبد السالماالء خمري العبد السالم239708102408

هندسة ميكانيكية إجازة1996-03-01حلب02040500206ايمان الزعيترغزل ماهر سفراني239808102409

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التجارة الداخلية 181مهندسوزارة الكهرباءالال72.3920210ميكانيك عام

وحماية المستهلك

179مهندسوزارة الكهرباء105مهندس ميكانيك

كوثر عبد الكريم مصطفى 239908102410

المحمود

261مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربيةالال66.0820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-30حلب02390200220حليمه العلي

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1988-01-01حلب02410003751أمينه المحمد راجيبتول عبد الحي السحمان240008102411

المشروعات صغيرة

وزارة التعليم العالي 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال62.3120210

والبحث العلمي

84رئيس شعبة

مصرف سورية 420إداري جامعيوزارة الصحة514دارسوزارة الماليةالال72.7320190االقتصاد والعالقات الدوليةاقتصادإجازة1996-01-30حلب02040212468هنادي اطرشصباح جمال مدراتي240108102412

المركزي

1017دارس اقتصادي

205مدرسوزارة التربية207مدرسوزارة التربية212مدرسوزارة التربيةالال69.4920190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومدبلوم1990-04-15حلب02300050350زينب شيخ بلوفاطمة عبد القادر علو240208102413

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-15حلب02030156679امل اونباشيدانية عبد العظيم جمال240308102414

كيمياء<

233مدرسوزارة التربية236مدرسوزارة التربية414فني مخبروزارة الصحةالال75.8320210كيمياء تطبيقية

255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال65.8220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-01-18حلب02030127753الهام حبالياسمين محمد صالح شحود240408102415

202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال91.3820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-01حلب02030220941فطيم كرديبراءة مروان سوده240508102416

256مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال75.1520050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-02حلب02040192894شيماء فارسساميه احمد نقوان240608102417

281مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربيةالال66.8120160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حلب02010208502بشرى زيبقنور عبد القادر قهواتي240708102418
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-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-06-09حلب90020021153ريم الخطيبآالء عدنان دكور240808102419

كيمياء<

237مدرسوزارة التربيةالال71.0320190كيمياء تطبيقية

186معلم صفوزارة التربيةالال61.1620160معلم صفتربيةإجازة1975-07-08حلب02390156129عيده الحماديمناهل طاهر الجبان240908102420

281مدرسوزارة التربية283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال76.9420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-17حلب02270020713سلطانه مامادآرين فائق حمو241008102421

200مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال68.4220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-25حلب02030145268اهيال سردارشيماء محمد االحمد241108102422

252مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربيةالال62.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حلب02190096567كماجه كلوشروق فريد كللو241208102423

1036مرشد تربويوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال82.3520200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-09-15حلب02220033259ندى عبد الرحمن سعيدلينه محمد سعيد241308102424

عامل للدراسات الفنية وزارة الموارد المائيةالال64.1520092جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1988-01-06حلب02210033563مريم حمزهعلي قاسم همام241408102425

والتنفيذ

541

258مدرسوزارة التربية254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال61.0620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-13حلب02320012816فطومه الحجيهيفين مصطفى البطران241508102426

وزارة الزراعة 1051مدرسوزارة السياحة1056مدرسوزارة السياحةالال58.8020000لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-01-01حلب02040106581فاطمه دهانعمار مأمون جبقجي241608102427

واإلصالح الزراعي

1032مدرس

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال65.7820130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-02حلب02040305878جميله عجانسوسن مجاهد االعرج241708102428

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال63.7919940طب بشريطب بشريإجازة1966-03-27حلب02020358839نديمه حجارمحمد زياد محمد علي عمري241808102429

الوقاية

10

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية252مدرسوزارة التربيةالال58.5220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-21إدلب07010172204آمنة طالبسدرة أحمد طالب241908102430

وزارة الزراعة واإلصالح 380ارشاد سلوكيوزارة الدفاعالال66.9220210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-04-05إدلب07010033872حميده قره محمدهيا توفيق قره محمد242008102431

الزراعي

1054موجهوزارة السياحة1036مرشد تربوي

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال72.9120160علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1993-01-01حلب07220048987مريمعروبة خالد السهو242108102432

المستهلك

514دارسوزارة المالية513دارسوزارة المالية95معاون رئيس شعبة

250مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية256مدرسوزارة التربيةالال62.3720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-25حلب02010329456سهير كزهبانه بشار كزي242208102433

245مدرسوزارة التربية247مدرسوزارة التربية246مدرسوزارة التربيةالال69.5620210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-02-07إدلب07040042343رقية الشبابراما عبد هللا راعي242308102434

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1985-05-10حلب02020276217ختام نجارزهراء خالد حسين االبراهيم242408102435

المشروعات صغيرة

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال67.6920210

الشؤون الصحية

420إداري جامعيوزارة الصحة550مبسط اجراءاتوزارة الموارد المائية32

1773مخبريوزارة الموارد المائيةالال72.7720210علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1997-09-05حلب05050108559فاطمه صبورهروال علي سعد242508102436

195مدرسوزارة التربية200مدرسوزارة التربيةالال80.9420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-15حلب02210027021سكنة محي الديناحالم زكريا شربو242608102437

195مدرسوزارة التربية198مدرسوزارة التربيةالال88.5320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حلب02070032259عمشي الصطوفرهف محمد عيد احمد242708102438

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-05-14حلب02390160627فوزيه الحماديعيده طاهر الجبان242808102439

كيمياء<

223مدرسوزارة التربيةالال94.0020180كيمياء بحته

263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربية265مدرسوزارة التربيةالال64.8120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-25حلب02060109477رهف مهناخديجه ناصر عبد المجيد باري242908102440

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة376رئيس شعبةوزارة الدفاعالال54.6220050حقوقحقوقإجازة1977-07-11حلب02070002060مريم األحمدعبد الحميد محمد الرجب243008102441

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا

139

283مدرسوزارة التربية284مدرسوزارة التربيةالال64.0320212جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حلب02210029830صديقة جراديعباس حسن دلي محمد243108102442

197مدرسوزارة التربية202مدرسوزارة التربية195مدرسوزارة التربيةالال69.2720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حلب02030247978ندى بالشفاطمه الزهراء احمد دهان243208102443

518معاون رئيس شعبةوزارة المالية509دارسوزارة المالية477دارسوزارة الماليةالال53.7220030حقوقحقوقإجازة1969-01-07حلب02030193903نجده احمدحسان نظام الدين صولوق243308102444

182معلم صفوزارة التربية179معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال62.2820200معلم صفتربيةدبلوم1997-09-20حلب02210087159مرشه خطابسالمه ابراهيم الفيل243408102445

503دارسوزارة المالية500دارسوزارة المالية499دارسوزارة الماليةالال62.7020210حقوقحقوقإجازة1989-09-19حلب06180001283سميه سينومحمد علي كنج243508102446

183معلم صفوزارة التربية176معلم صفوزارة التربية177معلم صفوزارة التربيةالال63.9020170معلم صفتربيةإجازة1990-01-05حلب02430052447عوشمصطفى شيخي محمد243608102447

182معلم صفوزارة التربية181معلم صفوزارة التربية184معلم صفوزارة التربيةالال69.1320170معلم صفتربيةإجازة1980-01-20حلب02010005565هدى معروفمناز وليد محمود243708102448

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.1020210محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1995-07-05حلب02300040513ليلى سلمانمحمد احمد علي243808102449

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 104خبير حبوب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 103محلل مخبري رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

107رئيس مخبر

256مدرسوزارة التربية255مدرسوزارة التربية253مدرسوزارة التربيةالال62.2820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-03حلب07160033107جميلة عموريرؤى عبد هللا قاضي243908102450

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئةالال61.7820103محاسبةاقتصادإجازة1985-03-02حلب02010015300فاطمه رحاب حاج بكورخالد محمد حاج بكور244008102451

التدقيق والموازنة 

ومراقبة االعتمادات

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة30

الصندوق والمصارف

479معاون رئيس شعبةوزارة المالية31

277مدرسوزارة التربية276مدرسوزارة التربية275مدرسوزارة التربيةالال69.3020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حلب02240010197عائشه دواليبينديم يوسف الشيخ244108102452

375رئيس شعبةوزارة الدفاع478دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال67.3720070إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-10-27حلب02030263887ماجده كرشجورج قره بت كورجيان244208102453

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1987-01-01دمشق07190032908مريم جيلوسليمان مصطفى بوزغه244308102454

المشروعات صغيرة

وزارة االتصاالت 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال71.1020210

والتقانة

123معاون رئيس شعبة

264مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربيةالال63.8320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-07حلب07170008462نديرةهال محمد نذير قصاب244408102455

معاون رئيس شعبة وزارة االدارة المحلية والبيئة3مهندس مشرفوزارة االدارة المحلية والبيئةالال75.4720210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-09-18حلب02030053454رقيه الحسينفاطمه محمد عارف السلوم244508102456

التصميم والدراسات

وزارة الزراعة 38

واإلصالح الزراعي

128مهندس مدني

اإلدارة والمحاسبة في اقتصادإجازة1987-06-03حلب02020581431صفاءمروه محمد سمير صباهي244608102457

المشروعات صغيرة

مصرف سورية 513دارسوزارة المالية514دارسوزارة الماليةالال67.3920190

المركزي

1017دارس اقتصادي

265مدرسوزارة التربية263مدرسوزارة التربية264مدرسوزارة التربيةالال74.4120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-27إدلب07240052418إيمان تركصبا يوسف شيخ يوسف244708102458

180معلم صفوزارة التربيةالال66.0320190معلم صفتربيةإجازة1994-01-02حلب02140016857تناهيد العبد السالمزنوبه عبد الحكيم العبد الحنان244808102459

271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربية269مدرسوزارة التربيةالال63.6220150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حلب02010044491الهام ابو دانروال محمد كمال فتال244908102460

251مدرسوزارة التربية245مدرسوزارة التربية242مدرسوزارة التربيةالال70.8420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-04-17حلب02020341851راضيه عصفورغزل محمد عمار عقيل245008102461

269مدرسوزارة التربية268مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربيةالال58.5720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-07حلب07260027417هدى معروفريم وليد محمود245108102462

وزارة االقتصاد 478دارسوزارة المالية476دارسوزارة الماليةالال71.6020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-12-27حلب02040095269خوله الناشفمحمد امجد احمد كلزيه245208102463

والتجارة الخارجية

1064منسق أعمال

مصرف سورية 514دارسوزارة المالية513دارسوزارة الماليةالال60.2820180علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1990-01-06حلب07230000648عديلة عبد العالحورية مصطفى عبد العال245308102464

المركزي

1017دارس اقتصادي

254مدرسوزارة التربية250مدرسوزارة التربيةالال74.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1991-08-10حلب02250005033ندى التركمحمد سمير طورمش245408102465

269مدرسوزارة التربية271مدرسوزارة التربية272مدرسوزارة التربيةالال69.9720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1987-01-02حلب02040105446غاده بصمه جيبدور هشام كردي245508102466

معاون رئيس شعبة وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال53.5320110حقوقحقوقإجازة1969-02-08الرقة11010066534فاطمنوال مراد سليمان245608102467

السجالت الطبية وقبول 

المرضى

وزارة التعليم العالي والبحث 89

العلمي

518معاون رئيس شعبةوزارة المالية94مساعد إداري أول

263مدرسوزارة التربية260مدرسوزارة التربية261مدرسوزارة التربيةالال72.0320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-10إدلب07110079666مهدكارغادة محمد بسيريني245708102468
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