
مكان الرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

اإلقامة

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العامنوع المؤهل العلميتاريخ التولد

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةنعمال59.1420190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05140018988ثريامجد عدنان خريمه109100001
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال62.4120210معلم صفتربيةإجازة1996-03-10حماه05010578718عائشةوالده عطيه العطيه األحمد209100002
1076مدرسوزارة السياحة1941مدرسوزارة التربيةالال54.3920070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-05-04حماه05050130909نافلةندى محمد قدور309100003
فيزياء <-العلومإجازة1989-03-08حماه05150061592هند عبودعروه علي ديوب409100004

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال71.0720192فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1220180معلم صفتربيةإجازة1994-02-06حماه05020122435حليمهرابعه محمود القطميش509100005
وزارة الزراعة نعمال67.1720210إرشاد نفسيتربيةإجازة1975-12-10حماه05050178954صباحربا محمد زينو609100006

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.5820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-07حمص04010029888وردهمرح ياسر حمدان709100007
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.0320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-07-03حماه05010467969دعدميس يوسف الوسوف809100008

واإلصالح الزراعي

1066مدرس

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.1620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05150103809هاالعفراء ياسر ابراهيم909100009
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال68.0720192معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه05110017854نوفهمهند فردوس ابراهيم1009100010
وزارة الزراعة الال67.1120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-28حماه05050043794سميرةسوسن محمد حويجة1109100011

واإلصالح الزراعي

1999مدرسوزارة التربية1074مدرس

1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال58.4420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01حماه05020024591روضةوفاء مصطفى سعود1209100012
1960مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال62.0120204شريعةشريعةإجازة1991-08-25حماه05010652609مريممحمد عمر حسين1309100014
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-21حماه05200085763لمىعفراء محمد كرنازي1409100015
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.9420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05030062883خطيرهربا محمد األشقر1509100016
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.4320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05030014348ميساءرهف أحمد الوسوف1609100017
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.3520210معلم صفتربيةإجازة1999-03-08حماه05150041158نهالياسمين كاسر مخائيل1709100018
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال54.8520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05140002828زريفهوئام ظريف علي1809100019
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال74.4020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-17حماه05010568609امل قنبازرشا طارق العبد الرزاق1909100020
1935معلم صفوزارة التربيةالال65.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-06حماه05150053169منى عيدرهف احمد العلي2009100021
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.9220080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-24حماه05150020310سلوىعزه عدنان الفيل2109100022
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.4120130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05150000284محمدمروى محمد جابر2209100023
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2020200معلم صفتربيةإجازة1989-02-09حماه05120034049كماليريتا اديب اسمندر2309100024
1978مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال76.9220140تربية رياضيةتربيةإجازة1991-03-08حماه05010382602صباحرواد الياس متري2409100025
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.2120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05010640120احسانأحمد محمد عادل السواح2509100027
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.6620164لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-01حماه05050040885زينب شحودفاروق خيرو شحود2609100028

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربيةالال61.7520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-04حماه05010401614وفاءلينا مخلص عمار2709100029

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

وزارة التجارة الال78.6220200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010393800املايه خالد دوالني2809100030

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية922

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

وزارة الموارد الال76.5920170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-03-08حماه05010151559مهااالء رياض قنبر2909100031

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة التجارة الداخلية 921

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الال75.4720190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-02-27حماه05050078745بثينهلمى محمد زين3009100032

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.3020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-18حماه05010462321وضحة الحسينرهف احمد الحسين3109100033
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.5620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15حماه04010382246تغريدجيسكا عبدو الكردي3209100034
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.9620210معلم صفتربيةإجازة1998-06-14حماه05200051692مريم العمرصفيه حميد العمر3309100035
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.6420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-16حماه05050068133صباحاسراء علي الرمضان3409100036
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.7120190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100007487منال وردهنور عون حنا3509100037
وزارة الزراعة الال67.1420210إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-02-05حماه05100010966سورياصفاء ثابت حجيرة3609100038

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1995مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال74.5820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه05020099504مريمزينب حسين الجنيد3709100039
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.5820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-24حماه05010815705آمنةمريم عبد الكريم الدياب3809100040
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال67.6220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه10160005817ابتسام زعرورفدى ابراهيم المحمد3909100041
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.9220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-20حماه08100062899نجاحكرشين فائق زورو4009100042
وزارة االقتصاد الال78.8320210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010488054ناديا عبد هللامريانا عهد عبدهلل4109100043

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 130معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.0320210معلم صفتربيةإجازة1999-08-05حماه05010550673لودي متريعال عبد هللا طعمه4209100044
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.3420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-25حمص04010251013كنانه الجانيسالي جمال الحوراني4309100045
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.4320210معلم صفتربيةإجازة1998-05-16حماه04220067046غادهآالء عبد الرحمن السليمان4409100046
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.8120200معلم صفتربيةإجازة1998-09-15حماه07240061843عهد سيجريرهام عبد الغفار عبد القادر4509100047
1950مدرسوزارة التربيةالال60.6720080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-03حماه05010331011اليفهمروه عمر اوضه باشي4609100049
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.9520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-31حماه05010419054لميافاتن عبد الكريم الشيخ بكور4709100050
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8420180معلم صفتربيةإجازة1996-08-06حماه05010506966فاديةبتول رياض خليف4809100051
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.0120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05150053889أمينةروز سمير حمود4909100052
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.3120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01حماه05150013567وفاء بصوبتول احمد عبد هللا5009100053
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-16الالذقية06100075006عفافشذى محسن الرومي5109100054
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2720210معلم صفتربيةإجازة1998-03-21حماه05170030641أديبه احمدكندة صالح ابراهيم5209100055
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.6520220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-20حماه05200094361حفيظةنور رزق شاهين5309100056
فاطمه مصطفى رباب اسماعيل الدالي5409100057

محمود

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال54.2920000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-01-01حماه09010200455

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال87.9020201لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-01-01حماه05170045541هدىكامل محمد منصور5509100058
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال61.3920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-10حماه05020077783فاطمهشفاء عبد القادر الدوداني5609100059

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.9720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-10حماه05110093523فاطمةسحر بديع القدور5709100060
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.0620210معلم صفتربيةإجازة1997-03-30حماه05120032370مهى الموعيمي غازي الموعي5809100061
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.9320200معلم صفتربيةإجازة1995-06-10حماه05120007489صيطهجوليت عبد المعين أبو درة5909100062
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.8220180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05100051258جمولنائله غازي الدعاس6009100063
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0820201معلم صفتربيةدبلوم1995-01-01حماه05100051256جمولفيصل غازي الدعاس6109100064
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.9920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-05حماه05150051400الهامريما محمود علي6209100065
فيزياء <-العلومإجازة1998-02-14حماه05180034797رجاءغروب علي صالح6309100066

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال73.0720200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال72.2520210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01حماه05020116993كريمهنرمين احمد العثمان6409100067
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال62.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05030025962سحرفاتن وليد العبدو6509100068

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.4220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-11حماه10100003203أمينهمرح محمود ملحم6609100069

األولى:حماه        الفئة:محافظة

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

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.8920210معلم صفتربيةإجازة1993-01-02حماه05010491243غادهريم دانيال العكاري6709100070
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال70.6320200معلم صفتربيةإجازة1985-07-20حماه05120017636مثيلهرهف ابراهيم غانم6809100071
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-06-26حماه05010340780جميلةخديجة محمد الحسن6909100072
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال64.8820174لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-30حماه05030061736حلبيهعمار حسن االبراهيم7009100073

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1064مدرس

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.2720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20حماه05010555868ابتسام خالدصفاء مصطفى جنيد7109100074
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.1220190معلم صفتربيةإجازة1996-03-15حماه05010676271جازيه االسمرنور حسين الكدور7209100076
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.0920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-08حماه05010385586ناديةمياده مروان العربش7309100077
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.8320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-17حماه10010049528نجوىسارة هاني سليمان7409100078
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.3120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05120043732فدوىريم ابراهيم االحمد7509100079
وزارة الزراعة الال59.9220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-08حماه05010352525ميالجهان عبدهللا العلي7609100080

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.5620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05010266536هويدةريم أحمد قنبر الحالق7709100081
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.6920200معلم صفتربيةإجازة1997-04-08حماه05010266469هويدةشهد احمد قنبر الحالق7809100082
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال70.7920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05050173389بدريهبشرى عدنان خليل7909100083
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.1820200معلم صفتربيةإجازة1994-10-01حماه05100022315ميراجعبير فضل المصيطف8009100084
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.3520210معلم صفتربيةإجازة1999-07-20حمص04010024909مرامحنان محمد حالق8109100085
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.4020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05100018601ارياق العاشقفاتنه محمد المحمد8209100086
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.4920192معلم صفتربيةإجازة1995-01-25حماه05140032639خوالنبراس سهيل سلمان8309100087
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-13الالذقية06010299592حميدةدياال سمير ماضي8409100088
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال81.4620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25حماه05020022610ازدهارهبه ظافر الخطيب8509100089
1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال69.5920210تربية رياضيةتربيةإجازة1995-03-06حماه05010494840سميره جروجنور حسان بولص8609100090
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال76.0220200معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1998-02-01حماه05020004318صفيهحنين عبد الحكيم صطيف8709100091
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.3120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02حماه05150031850غزهسماهر حبيب عبدهللا8809100092
وزارة التجارة الال67.2020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010534750نرجسنور محمد مغمومه8909100093

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

1090محلل إداريوزارة الكهرباء73معاون رئيس شعبة

1944مدرسوزارة التربيةالال59.0020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-16حماه05150105627هالهوالء سهيل يونس9009100094
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال59.8720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه05100012169منى وردههبه فيصل فريج9109100095

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1094مدرس

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2020180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05210010799زينبخديجه محمود الدرويش9209100097
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1520150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10طرطوس10100006059ليال خضوروالء احمد ابراهيم9309100098
1995مدرسوزارة التربيةالال71.4420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-02حماه10100039439نجاةعبير جهاد عروس9409100099
فيزياء <-العلومإجازة1990-01-01حماه05010153144يسره حنولجين أحمد سبسبي9509100100

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال69.3720140فيزياء

واإلصالح الزراعي

1986مدرسوزارة التربية1068مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1020210معلم صفتربيةإجازة1997-04-10حماه05020039236خديجه علي البكورمريم عبد القادر البكور9609100101
1947مدرسوزارة التربيةالال58.8620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05020039445خديجةآمنة عبد القادر البكور9709100102
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05120007611ندىروزا محمد عليوي9809100103
1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال72.7720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05010243229خديجهبشرى مروان العمر الديري9909100104
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.4720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010327783ريمابسمة مازن عشي10009100105
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال63.8120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-20حماه05200065265هناءربا فوزي المحمد10109100106
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.0020201معلم صفتربيةإجازة1995-07-26حماه05050044933سهاميعرب مالك الغانم10209100107
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال83.8320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05030079586حلوه الناعمبشرى سليمان الناعم10309100108
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6120180معلم صفتربيةإجازة1993-01-05حماه05220009031فطيمتهاما فواز المرعي10409100109
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.9220200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه04011001340فتاهعال يوسف دراج10509100110
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.3720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-15حماه05170010336منال رمضانشذى تيسير محفوض10609100111
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.8920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-06حماه05160007036سجيعه ابراهيمرشا احمد ابراهيم10709100112
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.8720200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05200020108نليصوفيا ابراهيم هزيم10809100113
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.2820170معلم صفتربيةإجازة1995-08-13حماه05200015024لينده جروجمارينا فريد رفقة10909100114
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال56.6620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-19حماه05020042504فهميهفاطمه عبد الحميد البكور11009100115
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-20حماه05090023391فاطمهوضاح علي حبيب11109100116

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال67.5220194فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربية1076مدرس

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال76.3020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-03حماه05030009329ساميةرؤى علي العيسى11209100117

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.6820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حماه05010642208هياماسماء غياث الخضير11309100118
342دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.1620192حقوقحقوقإجازة1997-01-10حماه05120037096منال حيدروليم وجيه حسين11409100119
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.5520200معلم صفتربيةإجازة1995-04-11حماه05010374601مهافيحاء فايز الخلف11509100120
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.1420160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-10-01حماه05010453659مفيدهوالء حسن الدرويش11609100121
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.0720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-10-08حماه05190004717يسرهزينه علي خضور11709100122
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1990-01-01حماه05010087508امنةرشيد محمد الخراط11809100123

إلكترونية

وزارة االقتصاد الال60.1420152

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال68.8820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-11حماه05190026315شاديابشرى نبيل ابراهيم11909100124
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-08دير الزور05190021386اديبه الجبلحنان سمير خازم12009100125
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال74.3020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-21حماه05030012056فاطمةبتول شاهر الوسوف12109100126
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال57.6320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-25حماه05020082604خالديه القاسماالء محمد حمدو12209100127
وزارة التجارة الال63.9920200اقتصاداقتصادإجازة1991-02-13حماه05100014578اديبه اليوسفوئام بطرس سنكري12309100128

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة االتصاالت 922

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال61.6720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-25حماه10170041991هاللهكاترين نمر حبيب12409100129

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.2920210معلم صفتربيةإجازة1996-08-20حماه05030064232كوكبمها محمد السالم12509100130
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.5620210معلم صفتربيةإجازة1999-08-03حماه05010946526رقيهثراء خاطر نوره12609100131
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال62.5220211فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-07حماه06160009766بدرهخلدون علي الحايك12709100132
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-01الالذقية06010199358سناء جوالقسوسن خالد جوالق12809100133
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.8020210معلم صفتربيةإجازة1997-03-20حماه05030018265نوال البرقفيحاء خليل صارمي12909100134
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال56.9920200حقوقحقوقإجازة1994-08-08طرطوس10020008634فاطمةلورا ابراهيم نصر13009100135
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال78.9220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010469194خنساءنهاد زكريا الحاج زين13109100136
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.8620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-10حماه06040029205غادههبه مازن رمضان13209100137
وزارة االقتصاد الال76.9920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-08-09حماه05020099981ضياء الريمهياسمين سمير االبراهيم13309100138

والتجارة الخارجية

1090محلل إداريوزارة الكهرباء130معاون رئيس شعبة

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال66.5120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-25طرطوس10240015355هيامغنوة سليمان مسعود13409100139
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال83.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-28حماه05030024488بهيجهخديجه عبد المجيد الشحود13509100140
جازية الباكير ملك مازن البارودي13609100141

البرازي

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.6520190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب05010399013

1934معلم صفوزارة التربيةالال71.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-06-19حماه05010854518وهيبهشذى سليمان العيسى13709100142
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال68.5220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010765287فاطمهثريا خانم بسام كرزون13809100143
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.9320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-15حماه05050032121نادرهروعه مضحي الرحيل13909100144
حاسوب ونظم اقتصادإجازة1986-08-10حماه05010343416ابتسامهبه زهير الشمالي14009100145

معلومات

وزارة التجارة الال62.2520160

الداخلية وحماية 

المستهلك

1090محلل إداريوزارة الكهرباء74معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7720190معلم صفتربيةإجازة1994-05-02حماه05100076431امنه العليوي العسكروالء خالد الحمدوش14109100146
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.8420210معلم صفتربيةإجازة1992-06-06حماه05200076513مريم الحسينفاتن محمد الهواش14209100147
1961مدرسوزارة التربية1960مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربيةالال60.7920210شريعةشريعةإجازة1995-02-01حماه05020019337نسيمهمحمد فاروق سالم القاسم14309100148
1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال54.8120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30الالذقية06040027595هنديهكرم وائل خاسكيه14409100149
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.8920210معلم صفتربيةإجازة1997-06-24حماه05200061132عذبةعائشة محمد العبود14509100150
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3820200معلم صفتربيةإجازة1996-05-10حماه05110090299خديجه الدبيسعفراء محمود المراد14609100151
1958مدرسوزارة التربية1960مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال57.6920040شريعةشريعةإجازة1979-04-02حماه05010753212حنانرانيه ادهم خرفان14709100152
وزارة الموارد النعم74.0820140مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-09-05حماه05090027322عبيرعال عبد ىالكريم الحموي14809100153

المائية

335معاون رئيس شعبةوزارة المالية336معاون رئيس شعبةوزارة المالية943مدقق

1933معلم صفوزارة التربيةالال82.4520210معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05210010902زينب القدورمنال محمود الدرويش14909100154
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.4220200معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حماه05010492181ضحوكعزه عدنان دكدك15009100155
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال63.4220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010242226صولهلبيبه حسن الخلف15109100156
وزارة الزراعة 1993مدرسوزارة التربيةالال72.6720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-18حماه05200024166هيله الديريسوسن احمد الصالح15209100157

واإلصالح الزراعي

1998مدرسوزارة التربية1066مدرس

1976مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال77.5920172تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01حماه05010373572مناحسين عبد العزيز النحاس15309100158
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.5620190معلم صفتربيةإجازة1992-04-02حماه05010761270فاطمهدعاء محسن الصغير15409100160
946دارسوزارة الموارد المائية501معاون رئيس كتابوزارة العدل342دارسوزارة الماليةالال57.7820114دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-25حماه05050065132عزيزهأنس محمد غزال15509100161

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.6520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05200056902لميهمنى غسان الحسين15609100162
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.8520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05010458364هاجرعالء مصطفى الشيخ15709100163
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.2020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01حماه05200026792اياتريم محمد الشحاده15809100164
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.5620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-29حماه05030041912رهيفة الشعبانجلنار نصر الشعبان15909100165
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال80.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1984-01-11حماه05010503262ندىجمانه عدنان االحمد الكمش16009100166

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1064مدرس

342دارسوزارة المالية337معاون رئيس شعبةوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.6520210حقوقحقوقإجازة1994-06-25حماه05190022938تغريد منصوربراءه محمود منصور16109100167
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال64.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05030064981ليلى الحسنرؤى كامل الخضور16209100168
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.2220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-20حمص05030064982ليلىلمى كامل الخضور16309100169
وزارة الزراعة الال57.6320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-25حماه05010795130رجاءوالء علي النصر16409100170

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

وزارة االقتصاد الال74.1220210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-07-27إدلب07010022359انتصار بدلةرغد عبد هللا نيربي16509100171

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2220191معلم صفتربيةإجازة1995-01-13حماه05220002800كريمهوسيم أحمد األحمد16609100172
1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال74.1020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-12-16حماه05010349873حياةريما محمد علوش16709100173
وزارة الزراعة الال71.4220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-15حماه06110039578منيرهرانيا نديم حسن16809100174

واإلصالح الزراعي

وزارة االتصاالت 203معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1938مدرسوزارة التربيةنعمال59.2820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05150110546الهاميوسف عز الدين االسكندر16909100175
1935معلم صفوزارة التربيةالال80.8420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-06حماه05100033448هناءرغد احمد يوسف17009100176
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال60.1520190معلم صفتربيةإجازة1993-05-10حماه05150110550الهاممي عز الدين االسكندر17109100177
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.1320150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01إدلب07240159616مريم حالقانجيل يوسف كبود17209100178

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1949مدرسوزارة التربيةالال61.2620150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الالذقية05120053034رغيبهسها أحمد ربيع17309100179
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال63.1020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05190001935سفيرهبشرى احمد حسن17409100180

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1086مدرس

واإلصالح الزراعي

1094مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.3720190معلم صفتربيةإجازة1992-01-16حماه05200022934ختامفاتن مخلص جسري17509100181
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.5120180معلم صفتربيةإجازة1994-08-08حماه05030022491فاطمةمؤمنه ابراهيم الجعبو17609100182
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.7920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-23حماه05150019248منىسلوى حسين الرصيص17709100183

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1080مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.9720180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010754386تركيهزينب احمد خليل17809100184
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال82.8620170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010278689صفاءشهد رشيد سحار17909100185
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.3820170معلم صفتربيةإجازة1986-05-24حماه05010492213بدريهناريمان عمر مصيني18009100186
2000مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال68.8020184رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-10-08حماه05140003234فائزهمجد عبد الهادي حبيب18109100187
وزارة التجارة الال73.0520180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-02حماه05010697159شاديه تتانضحوك سليمان تتان18209100188

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال73.3020200معلم صفتربيةإجازة1998-08-15حماه05010697259باسمه غريواتيملك محمد عميد تتان18309100189
1995مدرسوزارة التربيةالال69.3620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-06-26طرطوس10260011780شمسهبلسم علي عيسى18409100190
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-27حماه05010067106فطمةلمى ياسر عرابي18509100191
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.7820200معلم صفتربيةإجازة1997-04-17حماه05120006422لقاءتيما هيثم العلي18609100192
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال62.4620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-25حماه05160007496داللسناء منير وسوف18709100193
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.5220211تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-06حمص04220006983اماثلباسل علي محمد18809100194
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال72.1120113تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-20حماه05010479421صبحيةماهر جميل حنتوش18909100196
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.6520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-10حماه05030024359فوزيه اسماعيلكاترين محمود علي19009100197

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.6220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-30حماه05150090114نهدنادين يوسف وسوف19109100198

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال55.9320060لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-21حماه05150111692رمزيهريما أحمد العيطه19209100199

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.9220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01حماه05010669138ابتسامهيام عبد الرحمن االحمد19309100200
وزارة الزراعة الال75.1020210طب بيطريطب بيطريإجازة1999-01-01حماه05010551304خلودريما صالح الزازا19409100201

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

1092مدرس

وزارة الزراعة الال63.5020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حمص04010334557روعهعائشة خالد العويش19509100202

واإلصالح الزراعي

1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.3920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-25حماه05010386304صفاءعياش خالد تويت19609100203
فيزياء <-العلومإجازة1986-10-24حماه05050033663رئيفةطالل محمد حماده19709100204

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال61.6020120فيزياء

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال67.6020144لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-02حماه05010283554روضةأيمن حمدو المنصور19809100205
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال63.6520210معلم صفتربيةإجازة1996-08-17حماه05010498547هندمرح عزت االبراهيم19909100206
1991مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال68.7120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-05-07حماه05120034624سعاد عفيفرهف محمود ابراهيم20009100207
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0120190معلم صفتربيةإجازة1997-08-18حماه05200021969ماري اسعد يوسفريم الياس ضبعان20109100208
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال57.3920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-02حماه05010192707رجاءميس عبيد عبيد20209100209

واإلصالح الزراعي

1064مدرس
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.7220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حماه05120012107صهباءريم محمد العفيف20309100210
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةنعمال70.6320171معلم صفتربيةإجازة1994-06-01حماه05040015716حميدهجودت غسان اخرس20409100211
وزارة الموارد الال72.8920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010010496شهناز قصا باشينوره محمد منصور البيروتي20509100212

المائية

وزارة الزراعة 944مدقق

واإلصالح الزراعي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية200معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

وزارة الزراعة 1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال75.8020180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-28حماه05040016882ابتسامرفاء محمد االحمد20609100213

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال60.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-09-07حماه05040016837ابتسامانغام محمد االحمد20709100214
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.6120204لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01حماه05170039299وصيفهحسن نور الدين محمد20809100215
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.6520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه06110043693ميادا محمودحال ابراهيم اسماعيل20909100216
341دارسوزارة المالية347دارسوزارة المالية348دارسوزارة الماليةالال69.1720170محاسبةاقتصادإجازة1989-01-11الالذقية06050018850نجاحجمال محمد ناصر21009100217
1948مدرسوزارة التربيةالال60.3620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-21طرطوس10230024222سمر احمدهبه كاسر احمد21109100218
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7220200معلم صفتربيةإجازة1997-08-20حماه05120042637سهاموفاء رواف السليمان21209100219
1976مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربيةالال72.6920210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-07-01حماه05160033755مهانبال محمد بركات21309100220
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9420210معلم صفتربيةإجازة1996-03-20حماه05200061994حمصية الشحادةفاطمة فهد الحسين21409100221
1934معلم صفوزارة التربيةالال68.1020190معلم صفتربيةإجازة1997-03-25حماه05010263445فريدهزهور محمد الشبان21509100222
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.3320200معلم صفتربيةإجازة1996-06-01حماه05020052365نوفةصفاء محمد األحمد الخليل21609100223
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.3620200معلم صفتربيةإجازة1998-04-14حماه05010564461ريمرزان فهد العبود21709100224
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال71.7020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-04-12حماه05030049970داللندى محمد ابراهيم21809100225
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال69.2620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-10الالذقية06020054548ميليهسالي هيثم الهيبي21909100226
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.8620200معلم صفتربيةإجازة1998-02-15حماه05010579277اعتدالرزان فادي مقدسي22009100227
1939مدرسوزارة التربيةالال67.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-17حماه05010300978عزيزهرانيا محمد السليمان22109100228
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال68.8220190معلم صفتربيةإجازة1997-10-29حماه05010554024فاطمهمادلين مصطفى اليوسف22209100229
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال60.5520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-10حماه05190008375ليلى غانمسهام حسن غانم22309100230

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1079مدرس

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.2820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-17حماه05150108989هنادي االسكندرنسرين عيسى القوجه22409100231
وزارة االتصاالت الال72.8720170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-07-02حماه05200006952ندىرما موفق سليم22509100232

والتقانة

1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال72.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-08-23حماه05200008418ندى سعدمايا موفق سليم22609100233
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.1620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-20حماه05010679903سليمهبشرى ابراهيم علي22709100234
1944مدرسوزارة التربيةنعمال64.6420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-30حماه05010628140حياهريم محمد الونوس22809100235
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.5220180معلم صفتربيةإجازة1993-10-10حماه05020000465هديهسعاد محمد المحمد22909100236
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال63.4420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-08حماه05020019815أمونبراءه محمود عبد الرحمن23009100237
1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.9320202رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-24حماه05170026852يسرىاحمد شوكات جوهره23109100238
1981مدرسوزارة التربيةالال71.7120210فنون جميلةفنون جميلةإجازة1997-10-13حماه05170050290الماسايه علي عباس23209100239
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.4620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-07حماه05200009734وليدي فرنسيسماري ماجد الخوري23309100240
وزارة الزراعة الال57.2320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-21حماه05150011913فاطمهحنين عيسى جرعتلي23409100241

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4520200معلم صفتربيةإجازة1998-04-28حماه05020074061فاطمهاريج نادر الحاج حسين23509100242
وزارة الزراعة الال54.3420040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-02-15حماه05150123571نوالثناء احمد شيخ عبيد23609100243

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.9620170معلم صفتربيةإجازة1995-07-07حماه05010626134املاماني علي اركي23709100244
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال65.4520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05020013987اسياهال عبدالكريم االحمدتي23809100245
1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال66.3720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-02طرطوس10090058722ميساءرنا محمد محمود23909100246
1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال71.5520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-20حماه05140034423بصيرهوالء محمد جمول24009100247
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.0920210معلم صفتربيةإجازة1999-06-24حماه05150082749غصونمرح أحمد داؤد24109100248
1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال70.9320191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05140030553هناءياسين نوعات محمد24209100249
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.4820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-31حماه05010632177هدى السعدميراي ماريو سعادة24309100251
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال72.5120210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-07-01طرطوس10100015134اميرهريم عيسى ميا24409100252
وزارة التعليم العالي الال74.8320210طب أسنانطب أسنانإجازة1998-01-01حماه05010560199ميساءبديع فادي العثمان آغا24509100253

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال64.0220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-16حماه05020008981فاطمةعبد الحي زاكي عبد الحي24609100254

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه10020011574سهامرهام نصر عيسى24709100255
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.7320120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-15حماه05160012112سعادهبه محسن الحاطوري24809100256
1950مدرسوزارة التربيةالال69.0620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-29حماه05200003069حنه صوافميساء نبيه العوض الجلقي24909100257
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.4520192معلم صفتربيةإجازة1996-06-04حماه05150090389رهيجهمحمود عباس فندي25009100258
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.3120200معلم صفتربيةإجازة1997-03-20حماه05010497708فلايراسماء نجيب مصيني25109100259
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.5420190معلم صفتربيةإجازة1994-03-13حماه05120039661يسرى شحادهسوزان علي شحاده25209100260
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.3620120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-05الالذقية06100018567تمام سلومرشا جميل سلوم25309100261
1990مدرسوزارة التربيةالال65.3220210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-02حماه05160032307امالبشرى محمد الدرويش25409100262
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال64.9320184حقوقحقوقإجازة1995-02-13حماه05150088811نعيمهحسين يوسف سعيد25509100263
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.9020180حقوقحقوقإجازة1994-01-05حماه10120010911مرام ديبنور ياسر ابراهيم25609100264
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.7920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-04حماه05010731192فاطمهعائشة احمد عباس25709100265
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.6020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01حماه05050169379امونوالء محمود الحمشو25809100266
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.6520190معلم صفتربيةإجازة1998-05-04حماه05010603899هيفاء االسعدنور الهدى مسعف االسعد25909100267
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-20حماه05020017227رضيهرشا فوزي الشريف26009100268
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.0320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01الحسكة10030004568هالة حبيبلبنى صالح شاش26109100269
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.4820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05220023472ساميهسناء حسن الحمدو26209100270
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-01حماه05010515500سميرهرهف موسى المحمود26309100271

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال73.2920210فيزياء

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8220170معلم صفتربيةإجازة1995-08-04حماه05010854180داللفاطمة عبد الجبار مصيني26409100272
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال81.9920210معلم صفتربيةإجازة2000-05-01حماه05220012174حميده الحمشوعال ابراهيم الحمشو26509100273
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.1420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-22حماه05200046015ساميه الحميديحال أحمد الطالب26609100274
وزارة االتصاالت الال70.3320210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-03حماه05120015161خزامىنور محمد عبود26709100275

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية130معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1971مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال67.1020150تربية رياضيةتربيةإجازة1990-03-20حماه05010211078سعادسوسن ابراهيم االحمد26809100276
1938مدرسوزارة التربيةالال57.5020180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05010300075زهورهديل محمود قرفول26909100277
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0820170معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حماه05020089073مريمعفراء عبد العزيز االحمد27009100278
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال58.6120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01حماه05110026688امالهديل طالل جنود27109100279
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.1620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه07010013078هناديهيفرون محمود حميدان27209100280
1938مدرسوزارة التربيةالال63.3220150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-29حماه05100001396نجودزينه حنا سعيد27309100281
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال60.3720150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-22حماه05200007411ساره الرحالياسمين نديم ندور27409100282
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال63.7820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حماه05010131233رابحهسعاد سليمان الحموي27509100283
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.4420140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-17حماه05120041845غبشهجمعه محمد الجاسم27609100284
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1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.1420180معلم صفتربيةإجازة1988-01-31حماه05220007980داللناديه أحمد النمر27709100285
وزارة التجارة الال70.0720190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05120002109عائدهجعفر غيث شحادة27809100286

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-08حماه05010717961سهامعال عبد الكريم علوه27909100287
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.9820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-10حماه05160002769نظيرهنور نوفل مصطفى28009100288

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال54.9020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-10حماه05200070701حبوساتحاد محمد المحمد28109100289
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال58.3020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05020061247زينبعائده خير الدين االبراهيم28209100290
فيزياء <-العلومإجازة1990-02-01حماه05010217439سعادمها ابراهيم العباس28309100291

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.6420210فيزياء

1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال79.2620200معلم صفتربيةإجازة1998-02-10حماه05010354239نعماتفاطمه ياسين علوش28409100292
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.6220180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-09حماه05020020245زكيه العبد هللانسرين خالد الحموده28509100293
فيزياء <-العلومإجازة1991-03-01حماه05180007332سميره عليجمانه نصر محمد28609100294

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال67.4820210فيزياء

وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال61.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-30حماه05150060049رويدهريتا حسن المخلوف28709100295

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.4520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-13حماه05100004705اليدهماري كريم نصار28809100296
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةنعمال75.4320214رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-05-01حماه05150068223أميره ابو حسينعلي ابراهيم طالب28909100297
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.6720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-06حماه05100018201بديعه غدارجيانا سليم دنيا29009100298
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال76.4020190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-05-19حماه05200022227ريمندى سمير برشيني29109100299
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.1720200معلم صفتربيةإجازة1998-09-21حماه05190010267لميسنسرين يوسف يوسف29209100300
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال67.6520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-16حماه05200009301يسرىنورا أنور الحساني29309100301
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.4420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه05200017440حنان حاصودآني الياس زحلوق29409100302
1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةنعمال59.6220190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-10الالذقية06200048729رابحهاريج جميل عبد هللا29509100303
وزارة االتصاالت الال78.6420200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-06-01حماه05200071393عبير تعلوبميرفت عماد االحمد29609100304

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

وزارة التجارة 921

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.0020187معلم صفتربيةإجازة1995-12-11حماه05030022068فاديامقداد سليم االحمد29709100305
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال63.1520180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-15حماه05010419744نهادليليان جبرا جرجس29809100306
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.3320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-15حماه05010258341رنادانيه عصام حلبيه29909100307
1999مدرسوزارة التربيةالال66.4220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-05-28حماه05050174816عفافلبنى نزيه السليمان30009100308
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.0620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-05-10حماه05010033538هناء الشيخ خليلعائشة زياد الحلبي سقا30109100309
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال59.8920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-30الالذقية06020102800سوسناماني بهزاد خليل30209100310
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال58.0020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01الالذقية06190006981وسام سالمهثناء منهل حبيب30309100311
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.4320180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010299707فاطمةعبد هللا محمد شقشوق30409100312
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال76.3020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-20حماه05010308108هناءاليز احمد عرندس30509100313
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7720200معلم صفتربيةإجازة1998-04-26حماه05200083139صبحيهايمان عدنان الرحمون30609100314
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1991-01-28حماه05110088912زنوبهنور محمد علي حماشو30709100315
1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.3520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-12حماه05160052258جميله محفوضهيلين حافظ الفياض30809100316
1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال53.7220042لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-02-10حماه05070033671شاميهيامن يوسف الرمضان30909100317
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.9520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-12الالذقية06200088351منالحال هاشم جديد31009100318
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-28دمشق06090075333هدىروان رفيق حسن31109100319
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال59.6220180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05020053005تركيهبراءة محمد الرجب31209100320
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.3620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-20الالذقية06100024488هياممريم سيف ميهوب31309100321
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.2120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-10حماه05050132758نضالهبه محمد الحيدر31409100322
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.9620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05050163168منىبشرى غسان المحمد سركل31509100323
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.7220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010160735فاطمه عوضسفانه حاتم الباكير31609100324
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-06حماه05100068162نوفهمريم محمد الرضى31709100325
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.2420172معلم صفتربيةإجازة1994-03-02حماه05010354186عبيراحمد عمر علوش31809100326
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.4220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-11حماه05010350643عائشهفاطمه مصطفى طالب31909100327

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-12حمص04040006779ظهيرهرنا سامي خضر32009100328
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال67.3920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-25حماه05200034018مريمأحمد حسين الحاج كريم32109100329
وزارة الزراعة 1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.9320182لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-04الالذقية06090113002نجاححسين علي محمد32209100330

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.6420181رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-11-17حمص04020018092شهيره ابراهيمباسل احمد الحسن32309100331
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.6620143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-05إدلب07240148087فطيماحمد محمد رزق32409100332
1992مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال71.3820200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-01حماه05010493693حنانميريت عطيه السعد32509100333
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.1820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-01حماه05100072036علياعزيزه نصر سويد32609100334
2001مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال71.4720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-06-01طرطوس10250006968منيره سليمانشذا يوسف حسن32709100336
وزارة الموارد الال69.0820170حقوقحقوقإجازة1993-10-16حماه05010416425أملأالء عبد السالم الكالس32809100337

المائية

342دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية945دارس

1938مدرسوزارة التربيةالال56.3520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05110017600عزيزه شندراويعال نصيب محمد32909100338
1961مدرسوزارة التربية1959مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربيةالال62.6220200شريعةشريعةإجازة1994-01-10حماه05120035585صبرية عفيفشروق علي ابراهيم33009100339
342دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال68.1120153حقوقحقوقإجازة1992-01-01حماه05010188446جوزهصفوان ياسر دغموش33109100340
وزارة الموارد الال89.2220190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-03-08حماه05010701224ازدهارمنى احمد تليتي33209100341

المائية

معاون رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة التجارة الداخلية 922

وحماية المستهلك

1091محلل اداريوزارة الكهرباء73معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت الال78.4120190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05020014112ضحىهبة نصر االحمدتي33309100342

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة االقتصاد 922

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال75.4420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-21حماه05010124340خالديهيسرى اكرم ابو علو33409100343
وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربيةالال63.1820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-07-13حماه05010682896فاطمهكفاح محمد سراقبي33509100344

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال74.8820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-01حماه05150059948حلوهضحى راجح شدود33609100345
1939مدرسوزارة التربيةالال65.4920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05010499320نزيههيمان محمود ورار33709100346
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.2920201لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07حمص04030029198فتاةعبدو طالل رمضان33809100347
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7820210معلم صفتربيةإجازة1998-05-20حماه05220018797نجاحايمان محمد خير الدرويش33909100348
1955مدرسوزارة التربيةالال61.1820180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-25الالذقية06110061298رفيقهزينب طعان داوود34009100349
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.9120190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-04حماه05110076357سحرايه محمد عليوي34109100350
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.9220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-11الالذقية06220012981غمرهعال احمد خلوف34209100351
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال56.4920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05200017388حنان حاصودماري الياس زحلوق34309100352
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.5120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-28حماه05200004854تغريدماري توفيق لحلوح34409100353
1938مدرسوزارة التربيةالال62.1420192جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-05حماه05020134767هدىمحمد محمود وهبي34509100354
مصرف سورية الال87.5320190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-15حماه05010053320كفاءاسالم مصطفى اآلفة34609100355

المركزي

1019دارس اقتصادي
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1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020056178جوريهنور جواد العزو34709100356
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7220182معلم صفتربيةإجازة1993-01-01إدلب07230012308امنهزياد محمود خليفة34809100357
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.5720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-23حماه05150053892ثانيا فاكههيا مرسل حمود34909100358
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.7720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-23حماه05150151227روءاهديل عيسى االسكندر35009100359
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.3820140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05020084538حلوهغيداء حسن السليمان35109100360
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال67.8720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01حماه05010223167عيدة المنصور المروسام حسين المحمد35209100361
وزارة الزراعة الال64.8820160إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-10-29حماه05150110512لودههيفاء صقر بركات35309100362

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال58.4520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية10230011774سميهزينه عدنان ابراهيم35409100363
1938مدرسوزارة التربيةالال63.8220120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01الالذقية06060003351سميرهنيرمين عفيف خليل35509100364
1991مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.3820180علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-01-01الالذقية06040040944هناءبتول كريم ابو علي35609100365
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.1920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05170018795انفصال سكافرغد محمد منصور35709100366
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال58.5320140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-29الالذقية06040017958كريمهلينا يوسف زريقه35809100367
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال67.2620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-10حماه05110092091امون اليعقوبعائشه عبد الرحمن العيسى35909100368

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال67.0620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-07-24الالذقية06090121727داللسارة نبيل شليحة36009100369
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.3420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-03-05طرطوس10140011960نبيال نزهةخلود منير عثمان36109100370
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.5220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-23الالذقية06010317194داللنور مروان فاضل36209100371
1941مدرسوزارة التربيةنعمال61.1620148لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-07حماه05050180532سحرعلي يحيى العجيب36309100372
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.4120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05050092234سناء زعيرأروى اسماعيل زعير36409100373

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال66.2920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-23طرطوس05170026988رضامارلين نديم محمد36509100374
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.9520141تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05020054216شمسهمنصور فايز الخالد36609100375
56معاون رئيس شعبةوزارة التربية945دارسوزارة الموارد المائية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال65.4920200حقوقحقوقإجازة1997-01-01حماه05110030105دالل الشيخرشا شالش الشيخ36709100376
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةنعمال60.2820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-13حماه05140014160درويشهسناء حمود التع36809100377

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1094مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-03-16حماه05170006706حسننادين عبدو شاهين36909100378
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010373849جمانهدعاء تمام الحسين العور37009100379
1972مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال75.2220210تربية رياضيةتربيةإجازة1998-03-05حماه05050089387وفاء جعفرشذى عدنان غضنفر37109100380
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال61.1220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010338328رفعهريم عموري عجاج37209100381
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال68.2220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-03حماه05200000796تغريد نبزوريمه ايليا سمعان37309100382
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.4320180معلم صفتربيةإجازة1994-01-12حماه05200004251سميرهميرنا حدو عوكان37409100383
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال70.1520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05020074346خولة حمدونورة عبد العزيز المحمود37509100384
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.9320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05200019472لينا شموطساره نديم الشيخ37609100385
وزارة االقتصاد الال74.0120170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05010678080ضحىآالء محمد العمادي37709100386

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1937معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2620170معلم صفتربيةإجازة1991-08-25حماه05200031304موضي الرجبايمان ماجد الجمال37809100387
وزارة التجارة الال73.6420140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-04-01حماه05010501132مهاخولة فارس قبش37909100388

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 1090محلل إداريوزارة الكهرباء73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.7920200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010870949منتهىراما رياض النعسان38009100389
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال67.2020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10260029396ندى شقرهوسن عدنان شقره38109100390
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.3320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-01حماه05010316185الهامنسرين جمال عفريت38209100391
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.3020100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05010825132داللغاليه محمد القدور38309100392
1938مدرسوزارة التربيةالال61.9220190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01حماه05200047980تركيهأيمن عبد اللطيف قجاوي38409100393
وزارة التجارة الال74.8320164تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-04-02حمص04230016253ختاممحمد عبد العزيز العسكري38509100394

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 74معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

944مدققوزارة الموارد المائية200معاون رئيس شعبة

346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.1720193دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-01-01حماه05020088742مجيدهياسر عبدهللا خضور38609100395
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال66.1120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05020041107ايمانمحمد علي المحمد38709100396
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.0920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-15حماه05010615731هدىأماني هيثم الحسن38809100397
1949مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال81.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-25حماه05200005235لودي سمعانماري هيثم شموط38909100398
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال74.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-05حماه05010470361امل السلومرقية فضل التمر39009100399
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال70.6820211معلم صفتربيةإجازة1994-01-02حماه05010473959رندهمحمد عامر الجوخدار39109100400
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.9420200معلم صفتربيةإجازة1994-03-20حماه05010440555مريم السلومبشرى عبد الستار السلوم39209100401
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.7320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010656945امينةرشا عدنان المصطفى39309100402
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.0520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-02حماه05010404729فطمهقمر أنس أوغلي39409100403
1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05040032862روضهياسمين محمد الصطوف السلوم39509100404
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.8320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05طرطوس10090089959لطيفهعال حبيب شما39609100405
وزارة التجارة الداخلية 347دارسوزارة الماليةالال66.5520190محاسبةاقتصادإجازة1995-11-20حماه05140033103هاله مخلوفبراءه سهيل حسن39709100406

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية75

الموجودات

925

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.9820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05030051247خطيرةريما بدر الصالح39809100407
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال86.9720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010404853فطمه ضحيكلبانه انس اوغلي39909100408
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5720180معلم صفتربيةإجازة1995-08-11حماه05120021506كوكبهيا محسن زاهر40009100409
1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال67.2120192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-06-25حماه05010220819محاسنامجد تركي اليوسف40109100410
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.2920170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-09-16إدلب07100055416فطوم الخطيبإيمان خالد الخطيب40209100411
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.0120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-02حماه05010306319مريموفاء علي الحسن40309100412
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.1820191معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05100010234هيامالياس حسيب الديب40409100413
1972مدرسوزارة التربية1975مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال73.1920200تربية رياضيةتربيةإجازة1997-01-01حماه05010400470ناديا طحانروال انور سكر40509100414
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال69.1220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حماه05010404811فطمه ضحيكاسراء انس اوغلي40609100415
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.0320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-15الالذقية06120001090أنيسهربا هالل هالل40709100416
1953مدرسوزارة التربيةالال63.4220220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05020012669جهيدهياسمين عبد الرزاق النعسان40809100417
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.5520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-01-01حماه05010554140نجاحشيمه طالل الحميده40909100418
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال66.5820180معلم صفتربيةإجازة1993-11-29حماه05010656971امينهصفيه عدنان المصطفى41009100419
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.7120192معلم صفتربيةإجازة1994-08-26إدلب07230012559صبيحهمحمد سعيد خليفه41109100420
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال66.7120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05150099805نجودعلي يوسف فاضل41209100421

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.9720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05170005368منى الونوسزهراء منذر زوده41309100422
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.0020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01حماه05170003600منىفاتن منذر زوده41409100423
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-20حمص05170003456أديبه سليمانمايا احمد زوده41509100424
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.3220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-20الالذقية06200019649مجيدهرهف يوسف الرعد41609100425
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.4020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010497697داللبشرى عبد الجبار مصيني41709100426
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.9920170معلم صفتربيةإجازة1995-01-31حماه05200015222سناءريما سعد هللا فروج41809100427
1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.5620090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-12طرطوس10100001568حياةزهور محمد عبد الرزاق41909100428
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.0820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-11حماه06150004297وداد سلمانبلسم ساجي سلمان42009100429
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال61.7820170معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حمص04190099723هيامريما حبيب الصالح42109100430
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1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0020190معلم صفتربيةإجازة1995-05-07حماه05200002669هالهنهله عامر حصني42209100431
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.2420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-26الالذقية06020037488نجمهبشرى ادم داود42309100432
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.7320080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-30الالذقية06160010724اميرهنجوى عباس عباس42409100433
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06010174154سميرة الشيخمرام احمد حايك42509100434
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال64.5620190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-03الالذقية06020063591تمينهمرام هيثم ابو كزده42609100435
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.7220190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-29الالذقية06020065746ميساءلبنى حمدان سالمة42709100436
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.1420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-23الالذقية06210001472مهاريم مدحت احمد42809100437
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال72.1320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-16الالذقية06200110224رجاء ابراهيممرام منير سلمان42909100438
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-24الالذقية06200074861لبينهبتول منيف سليمان43009100439
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-12الالذقية06150052430هناءريم مالك غزال43109100441
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.6220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05الالذقية06190000789وفيقهروال صالح علي43209100442
وزارة الزراعة الال62.8220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05030049146شمسه جمعهخديجه رضوان حلواني43309100443

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1065مدرس

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1080مدرس

1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال69.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-22الالذقية06010325519سلمىزينب مطيع سلهب43409100444
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200064719عليهمريم مروان ابراهيم43509100445
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.3820170معلم صفتربيةإجازة1992-09-01حماه05100020670فاطمه الفارسربى ممدوح الفارس الكردوش43609100446
1995مدرسوزارة التربيةالال69.0120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-07-01طرطوس10120001415ساميه مظلومرؤى حسن حبيب43709100447
وزارة الزراعة النعم75.9320160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-12حماه05010460547أملفاطمه فضل التمر43809100448

واإلصالح الزراعي

وزارة االتصاالت 944مدققوزارة الموارد المائية200معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1989-05-06حماه05010181219فاطمةايمن محمد الصالح43909100449

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال73.4020144فيزياء

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2120200معلم صفتربيةإجازة1997-08-30حماه05150083065سميرهزينه حسن علي44009100450
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.9120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05120011018فداء االسعدنداء منير محمد44109100451
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.8020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07حماه05150136529فاطمهنور منذر الحوري44209100452
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال65.6920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-23حماه05020009336عفاففائدة محمد األسعد44309100454
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال58.5320190معلم صفتربيةإجازة1995-05-12حماه05100027885مريم االحمدزينب خالد االحمد44409100455
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.9220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010335474خدوجأسماء محمد خضر44509100456
1944مدرسوزارة التربيةالال62.8820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-19حماه05150030081نجوىمرح محمد نوره44609100457
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال62.8620200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05020063956وطفاأماني محمدعبدالحميد الحمزه44709100458
1978مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال79.8020120تربية رياضيةتربيةإجازة1990-10-01حماه05010336479روكسانمارينا سيف الدين الديوب44809100459
1953مدرسوزارة التربيةالال65.8920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-16حماه05050103236ايمان عوادندى مروان حمزه44909100460
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5220180معلم صفتربيةإجازة1992-09-01حماه05020040956فهميهعبير بدر المشعان45009100461
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال54.7320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-15حماه05170021493ليلىوسام سلمان مخلوف45109100462
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8420170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه04180090363وصال المحمدصفاء عماد الدين المحمد45209100463
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال78.9120190معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05010435673نعماتهبه محمد سعيد سعد45309100464
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.2520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010373014مها قيمهدنيا هيثم قيمة45409100465
1944مدرسوزارة التربيةالال77.0920150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-07-28حماه05150046096نديمه بلقيسايفا نزار بدر45509100466
فيزياء <-العلومإجازة1996-12-11طرطوس10230014676سعاد عليصفاء حمزة ايوب45609100467

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال69.1320210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.5220190معلم صفتربيةإجازة1997-10-29حماه05040042921داللعلي عيسى العبيد45709100468
وزارة الموارد الال67.4320205جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-08-13حماه05160006806انطوانيتاحمد رامز عضيمه45809100469

المائية

942باحث

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال57.0920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-12الالذقية05200035227رقدهعلياء احمد العاني45909100470
وزارة الزراعة 56معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال63.3520130حقوقحقوقإجازة1990-07-18الالذقية06210005796سوهيلهسحر محمد سليمان46009100471

واإلصالح الزراعي

338معاون رئيس شعبةوزارة المالية202معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.9720204لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-13حماه05010519191خديجههيثم عبد الكريم االحمد46109100472
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.1120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05100073205خديجهنور الهدى علي االحمد46209100473
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.2320180معلم صفتربيةإجازة1989-12-01حماه04010167558مريمريم رمضان الحميد46309100474
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.1820201معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05010306346امينهسامر عمر الوادي46409100475
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.5420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200086163مريم الشيخعفراء احمد الصيادي46509100476
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.2220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-15حماه05200058716تركية العليويفاطمه خالد الكويسم46609100477
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.7220180معلم صفتربيةإجازة1996-07-12حماه05200089308روضه الصياديهاجر محمد المشعل46709100478
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال56.4020050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-01حماه10110009863أنيسةسندس أحمد شدود46809100479

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1079مدرس

وزارة االقتصاد الال69.6720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-28حماه05010728768نزههميساء محمد االحمد46909100481

والتجارة الخارجية

261محلل إداريوزارة الصناعة262محلل إداريوزارة الصناعة1055منسق أعمال

وزارة الزراعة الال58.8320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-01-05حماه05100022031داللاميمه رياض العبيد47009100482

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1077مرشد تربوي

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.6820130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-15حماه05010655253خديجةصباح عبد الرزاق دبوري47109100483
1939مدرسوزارة التربيةالال61.1720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010229476عربيهفاتن عبد الحميد المصري47209100484
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.8020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04دمشق01020199701هناءوالء محمد  خالد رنكو47309100485
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال65.2320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-01حماه05010390524سلوىهدى عبد الرزاق المنجد47409100486
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال69.9620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-28حماه05200014831مروهجيانا موسى سكاف47509100487
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.5920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-10حماه05010485044غادهكرم احمد عربو47609100488
1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال75.0720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-15حماه05010502241ندىشيماء عدنان حلبيه47709100489
1947مدرسوزارة التربيةالال61.4120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-17حماه05020110375فاطمةايناس محمد الجمعة47809100490
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.1620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-04حماه05050135271فايزهنجوى هشام االشقر47909100491
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.0420200معلم صفتربيةإجازة1997-07-25حماه05200057373فاديهديانا عبدهللا المحيميد48009100492
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.5320200معلم صفتربيةإجازة1994-03-30حماه05200063454بشرىمروه محمد القطاش48109100493
1934معلم صفوزارة التربيةالال82.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-11-25حماه05010439639مسيرهرابعه حسن الحسن الحمود48209100494
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.1720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05220007008حتوتميساء محمد المحمد48309100495
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.98201012تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-13حماه05160038433فطيمماهر موسى هالل48409100496
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6120210معلم صفتربيةإجازة1994-01-30حماه05100024264نادرهأمل أحمد األحمد48509100497
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.1820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه05180014909فضهباسكال يعقوب سلمان48609100498

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1997مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.7420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-24حماه05180014917فضهبتول يعقوب سلمان48709100499
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.2220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05200073020عمشهوعد رمضان الحسن48809100500
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.3920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-01حماه05200070938روزه االمينفدوى احمد العفنان48909100501
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.3320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-28حماه05010112409مريمرانيه محمد سعيد بردان49009100502

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة 1996مدرسوزارة التربيةالال72.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-08-25حماه05040035101دعدبشرى هيثم العلي49109100503

واإلصالح الزراعي

1995مدرسوزارة التربية1081مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.4920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-05حماه05050188522ايمانمرح محمد رحمه49209100504
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال67.2020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1992-06-01حماه05100033195ليلى ابراهيمشيم عبدالمنعم ابراهيم49309100505
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.2620182لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30الالذقية06200060056انيسهمقبل علي علي49409100506
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7520170معلم صفتربيةإجازة1992-08-15حماه05220005852فلايررشا طرود العبيد49509100507
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.7320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-20حماه05020003685حشيمه المحمدسناء محمد السيد محمد49609100508
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1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.2420180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05140029207سهيلي سليمانهديل يوسف مرعي49709100509
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال78.7020210معلم صفتربيةإجازة1998-07-12حماه05010603900تركيه الخالدصفاء عبد الكريم االسعد49809100510
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال55.6120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05140033304نهيدهغرام حسن رضوان49909100511
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.2020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010589051سهامسالي ابراهيم السليمان50009100512
1938مدرسوزارة التربيةالال60.1620144جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01حماه05200005152مهديهعالء خالد العليوي50109100513
1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال58.3820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-08حماه06110014859نوال محمدالرا عدنان بغداد50209100514
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال63.5720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05200031515مكيهامل ابراهيم الرجب50309100515
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال70.2520130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-01-07حماه05140007620زيزفون قره جهنمسيما سلمان سلوم50409100516
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05020108902يسرىشيماء خالد علي50509100517
فيزياء <-العلومإجازة1993-04-13حماه05150105823مريميونس محمد ابو احمد50609100518

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.0220182فيزياء

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.8020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010415073فاديامريم محمد عبود50709100519
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.7420200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200076790منىهديل مالك السلوم50809100520
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-10حماه05030006735سلمىلمى محمود وسوف50909100521
1949مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال59.0120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-22حماه05100026788نوفهدعاء خالد العبد هللا51009100522
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5320200معلم صفتربيةإجازة1995-05-25حماه05100024148وردة الخضرندى نواف الصالح51109100523
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.6320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-06الالذقية06160020026ريمالوجانا امين شحاده51209100524
2001مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.9020205رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-02-26الالذقية06050010859فدوىرامي ياسين القصيري51309100525
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.0120200معلم صفتربيةإجازة1993-02-16حماه05010439770شاميهصابرين وليد قحيص51409100526
وزارة الزراعة الال61.4120150حقوقحقوقإجازة1989-04-01حماه05190018654خضرهحنان علي ونوس51509100527

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 201معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

56معاون رئيس شعبةوزارة التربية202معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.4920174لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-25حماه05020038363شمسهمصطفى محمود عيد51609100528
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال54.9120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01حماه05100031656ياسمينافتكار بسام عليشه51709100530
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةنعمال62.1720180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-05الالذقية06010323144ترياقمنى احمد نوح51809100531
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال58.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-12الالذقية06100039163حبابهسوسن يوسف علي51909100532
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال67.1220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-19حماه05050152566ساميهأمل خليل الخليل52009100533
فاطمه العبد هللا شمسه مصطفى بلوز52109100534

القدور

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال62.3720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-10حماه05020105326

وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-06-02حماه05010655725خيريهايمان محمد الصطيف52209100535

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.3820200معلم صفتربيةإجازة1997-11-15حماه05010369184امينهتواصيف شرقي المظهور52309100536
1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.9120080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-17حماه05120008829هندريم حسان جنيد52409100537
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال56.8920120علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1985-10-01حماه05020098850عيوشنسرين عبد الكريم الدالي52509100538
1993مدرسوزارة التربيةالال71.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-01حماه05010419512خنساءامنة جاسم ضفار52609100539
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال75.6520210معلم صفتربيةإجازة1999-06-30حماه05010344134يمنشذى فياض حمد52709100540
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.8920153لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-01حماه05020095864رويدهبهاء الدين محمد الريمه52809100541
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال53.9620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010674981امنه الضاهررنيم احمد الضاهر52909100542
وزارة االقتصاد 259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال72.7520192إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-04-01حماه05170021778جميلهبشار فهد اسطيفي53009100543

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 1056منسق أعمال

والتجارة الخارجية

1057منسق أعمال

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.7820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-30حماه05100021937لوزهناهد مصطفى المشعان53109100544
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.2220200معلم صفتربيةإجازة1995-03-24حماه05030065225منيرهفاطمه محمد سقر53209100545
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9620190معلم صفتربيةإجازة1997-08-01حماه05200057821يسرهحنان موسى رمضان53309100546
352معاون رئيس قسموزارة المالية336معاون رئيس شعبةوزارة المالية335معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.8220150مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-02-11حماه05050108619انكسارنهله منير فرحه53409100547
هندسة ميكانيكية إجازة1995-09-23حماه04140001588منى تمومملك نزار سلمون53509100548

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2018مدرس مهندسوزارة التربية2020مدرس مهندسوزارة التربية2019مدرس مهندسوزارة التربيةالال71.8120200تحكم آلي

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال64.1420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-28طرطوس10220044936هناء يونسريم ابراهيم سالمي53609100549

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.9820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-29حمص04040009167بديعهسلمى سهيل طعمه53709100550
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.3620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05100041658نزههاريج علي حاويه53809100552
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.4520210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020139118فاطمهرشا مرعي الحسين السليمان53909100553
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال66.6620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05160015441سميره سليمانمرح بهجات ناصيف54009100554
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.3120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05030024767وحيدهغيثاء ابراهيم المرعي54109100555
وزارة الزراعة نعمال59.0420145حقوقحقوقإجازة1988-01-28حماه05100023164معينةعالء ماجد أسعد54209100556

واإلصالح الزراعي

56معاون رئيس شعبةوزارة التربية342دارسوزارة المالية202معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-05حماه05010612854سميره عديرفعه عبد القادر طالع54309100557

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال75.1220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05010454891ناديارهف فاضل السقا54409100558
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.8220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-25حمص04010393375داللمنار عيسى العيسى54509100559
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال68.7020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-03حمص04060008278فضهريم حسن العواد54609100560
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال73.4320210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-08-20حماه05200016113نورريما سعيد الصواف54709100561
1941مدرسوزارة التربيةالال55.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-11حماه05090002088داللروان محمد خدوج54809100562
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.6820110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-01حماه05150102956حسيبهسلمى محمود سالم54909100563

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1080مدرس

1993مدرسوزارة التربيةالال74.9620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05010376629رزانبنان نصر الحمدو55009100564
وزارة االتصاالت الال69.6020180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-01حماه05010376600رزانصبا نصر الحمدو55109100565

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

وزارة التجارة 921

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.8920180معلم صفتربيةإجازة1996-06-18حماه05010120547سهامبسمة منذر البني55209100566
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.4020200معلم صفتربيةإجازة1997-08-13حماه05010616016نجالءبراءه ابراهيم شيحان55309100567
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.0120200معلم صفتربيةإجازة1994-03-07حماه05150015240نجاح عيروطهحال حسن ضوا55409100568
وزارة الزراعة 1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال71.2520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-01حماه05020108648صفاءآالء عبد اللطيف الحسن55509100569

واإلصالح الزراعي

1066مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.9320210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01حماه05010567529لميسرزان محمد القدور55609100570
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.6920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-15الالذقية06010056117وفاء حسينهدى احمد محمد55709100571
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.5020182لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-19الالذقية06160033878سحرفاطر ناجح علوش55809100572
1955مدرسوزارة التربيةالال61.7420200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-13الالذقية06010028555هاله العدينيرمين لؤي محمد55909100573
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.8920202رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-10-30الالذقية06100036613دعدعالء علي سعيد56009100574
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال73.9320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-20الالذقية06010028549هالةيارا لؤي محمد56109100575
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.4420210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07240019089زينبفاتن فايز عبد القادر56209100576
1933معلم صفوزارة التربيةالال71.1120210معلم صفتربيةإجازة1998-06-12حماه05200017108بلسم موسىمريانا سالم عوكان56309100577
1933معلم صفوزارة التربيةالال75.1920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-20حماه05200009722نوال بلجوسمايا امير نجار56409100578
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05120041044غادهلونا محسن عبود56509100579
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةنعمال58.4120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-07حماه05030065711تغاريدمرح ناصر الونوس56609100580
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-31حماه05200033325فاطمةصفا علي الجمال56709100581
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.7220190معلم صفتربيةإجازة1996-02-20حماه05200086850صبحيهخديجه يوسف الصيالوي56809100582
1944مدرسوزارة التربيةالال57.8720130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-24حماه05180003775هناءرشا محمد محمد56909100583
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال61.6720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-16حماه05010538598وسيلههاديه غزوان سالمه57009100584
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال75.1620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1992-04-19حماه05010515162هيامدعاء عبد الوهاب الزبدي57109100585
1980مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال73.1520200تربية رياضيةتربيةإجازة1998-07-10حماه05200012450كريمهمارتا عبود رحال57209100586
1959مدرسوزارة التربية1961مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال74.6620010شريعةشريعةإجازة1976-10-22حماه05010661611احسانأحالم نزار الحساني57309100587
1980مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال75.2320210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-05-26حماه05200008343لينا اواكيممايا توفيق بيطار57409100588
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال59.1620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-14حماه05050046344ابتسامحياة حسن الحاج57509100589

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1072مدرس

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.4220182تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-05طرطوس10260005952رندهابراهيم سلمان شاهين57609100590
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.8220190معلم صفتربيةإجازة1987-03-01حماه07110010474عائشةمروة عبد الكريم المعراتي57709100591
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.8220190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-25حماه05150110999حبابهكلثوم محمد اسكندر57809100592
1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-27طرطوس10260019378اكتمال عثماننهال غسان احمد57909100593
فيزياء <-العلومإجازة1995-06-15طرطوس10260031696هيامسلوى ابراهيم محمد58009100594

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.5020200فيزياء

وزارة الزراعة الال79.8720210طب بيطريطب بيطريإجازة1999-01-01حماه05010127938غادهرغد بشار صمودي58109100595

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 204طبيب بيطري

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.7620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-04-01حماه05200049356فاطمهشيماء حسن الحكيم58209100596
وزارة االتصاالت الال77.6620210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-01حماه05010417923فداءزينه عماد الشيخ طه58309100597

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

وزارة التجارة 1019دارس اقتصادي

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-07حماه05200088260آمنةماريا ابراهيم جماشيري58409100598
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0020210معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حماه05200088232آمنة جلودفوزيه ابراهيم جماشيري58509100599
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.9120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-29حماه05200011677سالم نجارنور خليل االسكاف58609100600
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال71.7920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010029692ملكأماني وليد الحنبظلي58709100601

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

وزارة التجارة الال74.3920170اقتصاداقتصادإجازة1996-01-01حماه05010714520منىهدى غزوان الحسين58809100602

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.9520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010053452منىآمنه نزار عدي58909100603
وزارة الزراعة الال74.2020210طب بيطريطب بيطريإجازة1998-01-08حماه05050084827خديجه حسينوحياة عصام حسينو59009100604

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 204طبيب بيطري

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

1

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.1120200معلم صفتربيةإجازة1998-05-03حماه05180030562علياهديل علي سليمان59109100605
وزارة الزراعة الال57.4320050لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-20حماه05010096393سعادامامه وليد الجاسم المحمود59209100606

واإلصالح الزراعي

1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.7520200معلم صفتربيةإجازة1996-05-23حماه05010220836محاسنايمان تركي اليوسف59309100607
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال77.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-04-20حماه05150094555ساميههديل محمد سليمان59409100608
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.1420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-08حماه05030026610صباحرشا خالد الجعبو59509100609
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.1020220معلم صفتربيةإجازة1999-02-26حماه05010182697حنانبشرى غسان اليونس59609100610
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال81.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-05-15حماه05010427459سميرهلينا فوزي الشمان59709100611
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-18حماه05050140753غصون ديبميس صالح الدين الديب59809100612
وزارة الزراعة الال85.6520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-20حماه05150073213منىعلي عيسى عيسى59909100613

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1081مدرس

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.2520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-15حماه05020098168بهيجهحلى محمود العظم60009100614
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.0520160معلم صفتربيةإجازة1994-09-01حماه05020052652نجاح البكورريم احمد الرجب60109100615
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9120200معلم صفتربيةإجازة1995-04-16حماه05010606686انفصال الحاجاالء عبد الناصر نوره60209100616
1994مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال71.2920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-10-20حماه05070038603فاطمةهبة احمد السلمي60309100617
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7320200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010180335بشرىهبه عادل شبلي60409100618
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5820200معلم صفتربيةإجازة1995-07-01حماه05020117493خيريهميديا فواز العبود60509100619
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.1220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-03حماه05070006794نوال االبيضسهى حافظ ابراهيم60609100620
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال72.0720200معلم صفتربيةإجازة1998-03-01حماه05010297653مريمبتول عمر بكور60709100621
وزارة الزراعة الال64.4420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-07حماه05020003299فاطمه المحمد طهياسمين توفيق المحمد طه60809100622

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1064مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1996-03-01حماه05150055004مسيالديانا ماجد سليمان60909100623

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة التجارة الال72.8720210طاقة

الداخلية وحماية 

المستهلك

مهندس دراسات وزارة الموارد المائية176مهندس كهرباءوزارة الكهرباء81مهندس مشرف

وتنفيذ

923

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.1120191معلم صفتربيةإجازة1995-05-10حماه05100020575عفاف المصطفىحمزه عبد المنعم االحمد61009100624
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال73.8720180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-11-03حماه05010478797مفيده االبراهيمأنوار غازي السايس61109100625
1978مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال71.0020210تربية رياضيةتربيةإجازة1989-05-25حماه05030044679سلمىمادلين طعمه الوسوف61209100626
1938مدرسوزارة التربيةالال58.1920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-30حماه05170037449نهيدهشهد حسين حالق61309100627
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال59.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-23حماه05140034898دالل ابراهيمغيداء محسن نعيسة61409100628

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1094مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.9820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-13الالذقية06010325409مي ابراهيمزينب محمد اسعد61509100629
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.7320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05200039443هناءبشرى محمود سفره61609100630
وزارة االتصاالت الال75.3120110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1986-04-01حماه05010093149حياةأروى مازن الدقاق61709100631

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 73معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.5320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-20حماه05020038508مريمايناس محمود المكسور61809100632
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.9920190معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05010465240فوزيه الضامنشيماء احمد المحمد61909100633
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال70.2820200تربية رياضيةتربيةإجازة1997-09-01حماه05010603261منىالين سعاده جروج62009100634
وزارة التعليم العالي الال70.0720200طب بيطريطب بيطريإجازة1992-11-02حماه05010105423رانيهجيانا صفوان علوش62109100635

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

204طبيب بيطري

1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.4420200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-03-30طرطوس10240004722بديعه وسوفتغريد سهيل حسين62209100636
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال75.0720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05010160745رندهفرح عبيد الباكير62309100637
وزارة التجارة الال68.5120154تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-01-01حماه05050032436انتصاراسماعيل علي العتر62409100638

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 335معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال60.51201010محاسبةاقتصادإجازة1984-07-20حماه05140016963عدالباسم ناجي رستم62509100639

االجتماعية والعمل

341دارسوزارة المالية88معاون رئيس شعبة

1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال65.1820210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-01حماه05120048220اسماءنور يوسف حسن62609100640
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.8420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010211030منى االحمدلوجين محمد األحمد62709100641
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال74.6820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-02حماه05010392035ليالغاليه زياد تويت62809100642
وزارة االتصاالت الال78.3720210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-01حماه05010211033منىلورين محمد االحمد62909100643

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

مصرف سورية 73معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

2000مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.7620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-31حماه05150068972عروبهتيماء ماجد حسن63009100644
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.8520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-20حمص04080014507مهاهال تامر عفوف63109100645
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربيةالال70.2020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-09-01الالذقية06100074419املعبير جهاد سعد63209100646
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.0420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-05الالذقية06120012300اسمهانآثار كاسر اسود63309100647
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.4620220لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حماه05010066322رمزيةوفاء موفق سفاف63409100648
1938مدرسوزارة التربيةالال63.5520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-11حماه06120000735هيامرزان وحيد سالمة63509100649
1938مدرسوزارة التربيةالال58.5520220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-15الالذقية06120027349سميعهسوسن طاهر شاهين63609100650
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.6120200معلم صفتربيةإجازة1991-01-28حمص05090001836صباحميس صالح حمدي63709100651
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال59.6420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-10حماه05160009097مطرهعبير بدر الحمدان63809100652
هندسة ميكانيكية إجازة1996-06-10حماه05170031796عايدهعلي نزار سليمان63909100653

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة الموارد الال71.9120211قوى ميكانيكية

المائية

مهندس دراسات 

وتنفيذ

وزارة التجارة 172مهندسوزارة الكهرباء934

الداخلية وحماية 

المستهلك

80مشرف صيانه

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.9320200معلم صفتربيةإجازة1998-08-25حماه05010649656لواحظدعاء محمود المحمد64009100654
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال57.9220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-28حماه05160020035الطافوالء حسن دنيا64109100655
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.1220180معلم صفتربيةإجازة1995-01-15حماه05010440472وحيدهفاطمه نادر السلوم64209100656
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.0220180معلم صفتربيةإجازة1995-07-10حماه05010440422نوفهرؤى أيمن السلوم64309100657
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال68.3220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-25حماه05030052052رتيبهسحر صالح منصور64409100658
1939مدرسوزارة التربيةالال64.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-02حماه05010175817فداء المصريهلين شالش الزيدان64509100659
1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال66.8820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-03-15حماه05140034351فائزة غصونلميس يوسف جرماشي64609100660
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال86.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-14حماه05150115917اسمهانحنان حسن عيسى64709100661
1995مدرسوزارة التربيةالال85.7820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-05-01حماه05190007065ظهيرهلبانه احمد سليمان64809100662
وزارة الزراعة الال71.0520200طب بيطريطب بيطريإجازة1996-08-07حماه05010601040رحابمريم مسعف دبوس64909100663

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

1070مدرس

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.7120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حمص04010126313نادياسوزان هيثم بعريني65009100664
وزارة التجارة الال74.3020190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-09-15حماه05010572922ودادرغد مرهج نونو65109100665

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1955مدرسوزارة التربيةالنعم65.6320180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-02حماه05150109013تقيهيوشع عيسى العلوش65209100666
1951مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال73.3920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-08-06حماه05200015835غاده الديوبسماره حازم عجايقي65309100667
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.9820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05050157978خيريهمروا عبد هللا الفرج65409100668
1934معلم صفوزارة التربيةالال68.1120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-29حماه05010254698ليندا ميالدسلوى محسن القاسم65509100669
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.9120180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010308711امونفاطمه محمد نور المحمد65609100670
1971مدرسوزارة التربية1980مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربيةالال70.4520210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-01-28حماه05040037904هيفاءوئام حسن السليمان65709100671
1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.9820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-20حماه05100023384منىوالء عصام زيود65809100672
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال69.1120130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-22الالذقية06020013073منيرهانعام نديم غانم65909100673
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-01الالذقية06090140868ملكهرشا احمد محرز66009100674

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1994مدرسوزارة التربيةالال68.5420182رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-02حماه05010697334لومهنبيل محمد حمد66109100675
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.2020183لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-08إدلب07220038522خالديهأيمن محمد القدور66209100676
وزارة االتصاالت الال71.9120190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010214723احسانلمى زهير أبو كنجو66309100677

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1971مدرسوزارة التربية1980مدرسوزارة التربيةالال67.2320210تربية رياضيةتربيةإجازة1991-01-01حماه05020004087امينةتميم عبد الوهاب الحسن66409100678
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-18إدلب07060025796فاطمةصفاء حاتم سرجاوي66509100679
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال58.7920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04030042220سهام أيوب عبوداالء نزيه مرعي الحسين66609100680
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9320200معلم صفتربيةإجازة1996-02-01حمص04030038407رفعههيا ابراهيم السليمان66709100681
346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.1220200حقوقحقوقإجازة1996-06-08حماه05100016517كمالهحال عباس صقور66809100682
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-01حماه05200061982حريبهسها محمد الصالح66909100683
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.9420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-20حماه05030051460محاسنزينب عبد الرحمن االبراهيم67009100684
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-10حماه05050153107حسناأسد احمد البروش67109100685

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال68.2020182فيزياء

1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.9420170معلم صفتربيةإجازة1995-01-25حماه05010011139محاسنراما موفق الصالح الصاري67209100686
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.5220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-09الالذقية06090021808خوله عيسىملكه شحادي حبيب67309100687
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.1420190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حمص04030038404رفعههديل ابراهيم السليمان67409100688
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.0120200معلم صفتربيةإجازة1996-02-21حماه05140018455أميرهمرام سليمان صالح67509100689
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.3620050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-11حماه02020213255دالل نحاسالهام نادر قناعه67609100690
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.7520200معلم صفتربيةإجازة1992-05-27حماه05200017497ناهدهديل مفيد المسيحي67709100691
1934معلم صفوزارة التربيةالال69.9220200معلم صفتربيةإجازة1985-08-19حماه05010445090حمرهحنان هايل العصري67809100692
1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال72.2820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-20الالذقية06200019432مريم شقررنا محمد فياض67909100693
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال58.8420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02حماه05050021576خزامهنهى هاني حسن68009100694

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.8620200معلم صفتربيةإجازة1995-08-18إدلب07010007531ليلى مناعخيريه رضوان ريحاوي68109100695
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.4420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-02-10حماه05200022460محاسننهى راتب زيود68209100696
وزارة التجارة الداخلية 1091محلل اداريوزارة الكهرباءالال70.0820210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حماه05020044058ابتسامرهف محمد النبهان68309100697

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال71.3020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05200014376ريممايا يوسف نجار68409100698
وزارة االتصاالت الال80.6020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-03-15حماه05010450157سكينه ذكرهدانيه عبد الكريم رحال68509100699

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

337معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.7120210دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-05-10حماه05010542936سناءلمى بشار لطفي68609100700
وزارة التعليم العالي الال72.0120200طب أسنانطب أسنانإجازة1995-06-01حماه05020099329أديبةجواهر خالد ابو جدعان68709100701

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.0420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حماه05010611426فاتننور خلدون النجار68809100702
فيزياء <-العلومإجازة1992-01-01حماه05050152924ليلىميمون حسين الخليل68909100703

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال67.7020182فيزياء

1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.2120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05150109162ثريا ديوبعال حامد العجي69009100704
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال56.7520060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-10-22حماه10230000509وزيرهاحالم محمد شوباصي69109100705
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-11حماه07110078375نهيدةميساء عبدالرزاق الغالي69209100706
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.3520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010607716فطمةرنا عبد الوهاب كيال69309100707
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.1320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05020004410وصفيهعال محمد صطيف69409100708
وزارة الزراعة الال59.9020201لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-22حماه05150045897شعيلهيعرب فرج ابرهيم69509100709

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةنعمال56.8020120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-19الالذقية06170014868أهالميس حسن عمران69609100710
وزارة الزراعة الال67.4620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-23حماه05150012643خديجهزهراء اسماعيل عيروطه69709100711

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.4120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-18حماه05010207631وايلهسوسن موسى موسى69809100712
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1933معلم صفوزارة التربيةالال73.8020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010513939رشا عرفهنور حسام غزال69909100713
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.7820190معلم صفتربيةإجازة1996-02-20حماه05010363784املفاطمه عاصم حاج احمد70009100714
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.7320174معلم صفتربيةإجازة1994-01-04حماه05030074187يسرهعبد الرحمن منار الحمصي70109100715
1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2420180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010240011صفاءمرح فردوس القوجه70209100716
1993مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال77.9120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-20حماه05010349798اسعافبسمه ايمن الحريري70309100717
1938مدرسوزارة التربيةالال60.0620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-01الالذقية06090127143ميساءنسرين عماد الدين ابراهيم70409100718
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال58.9120190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03حماه05190024230هدىرهام محمد محرز70509100719

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال52.3220010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-10-04الالذقية06090080818مطيعهليندا محمود الرحيه70609100720
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.6220210معلم صفتربيةإجازة1999-03-13حماه05200000200منىكارين بسام سمعان70709100721
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.4520190معلم صفتربيةإجازة1990-08-15حماه05010453108خديجهسوسن محمود طالب70809100722
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.7920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-21حماه05200009333نجوهساندي وصفي الفاضل70909100723
وزارة الزراعة الال68.8420120إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-06-15حماه05010338418وضحه الخالدعالء عمر التمر71009100724

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال82.4920190معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010048126صفا نبهانتسنيم خالد عرواني71109100725
وزارة االقتصاد 342دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال67.21202110حقوقحقوقإجازة1990-10-01حماه05150027490عزيزةمضر صالح المحمود71209100726

والتجارة الخارجية

1058دارس قانوني

مصرف سورية الال61.1520156حقوقحقوقإجازة1989-01-20حماه05150026608منيرهحسن علي المحمد71309100727

المركزي

349دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية1020دارس قانوني

1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010521612ايمان مصرياسعاف محمد حسام المصري71409100728
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.4220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010669387طلهلبنى عبد الرؤوف دكدك71509100729
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.1520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-10حماه05010525134حسيبهزينب محمد بشور71609100730
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-10حماه05020041576فاطمه زيدانهناء حسين زيدان71709100731
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.1620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010221800سلوى حسينيأسماء ابراهيم شمعون71809100732
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال60.0220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-06حماه10220023077نزيهاأريج ناصر محمد71909100733
1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0020180معلم صفتربيةإجازة1995-06-22حماه05010447407هدى الحسينسالم زياد العصري72009100734
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال62.5120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-24حماه05200002529اسبيرنسا سعدديما ماجد الضاهر72109100735
1934معلم صفوزارة التربيةالال70.1820200معلم صفتربيةإجازة1997-09-27حماه05010933977عليارهف صالح المحمد72209100736
وزارة الزراعة الال60.6620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-26حماه05150030298نظيرهلينا يوسف الوسوف72309100737

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

وزارة االقتصاد 259مساعد إداري أولوزارة الصناعة260محلل إداريوزارة الصناعةالال78.2720210إدارة أعمالاقتصادإجازة2000-01-27حماه05190019478يسرىنوار فؤاد حمدان72409100738

والتجارة الخارجية

1055منسق أعمال

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال57.5120210معلم صفتربيةإجازة1996-03-30حماه05030063159صافورلى عبد الرحمن السلوم72509100739
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال59.0220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-18حماه05030004737خديجه الضحيكلبابه طالب السلوم72609100740
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.1720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-21حمص04020003101ابتسامرنيم بدر محمد عبد هللا72709100741
وزارة الزراعة 1958مدرسوزارة التربيةالال59.7420190شريعةشريعةإجازة1994-01-16حماه05180022252مريم سليمانميرنا محمد سلمان72809100742

واإلصالح الزراعي

1957مدرسوزارة التربية1078مدرس

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.0420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05120067075أملمرام حمزه المحمد72909100743
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.4820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-09حماه05120041238أملميسم حمزه المحمد73009100744
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال56.9320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1968-08-02حماه05010710621سعادكوكب محي الدين الوتار73109100745
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6520200معلم صفتربيةإجازة1985-01-01حماه05200100122الهامراويا منيف مصطفى73209100746
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.0820170معلم صفتربيةإجازة1995-01-07حماه05220006992جوريهثراء خليف المحمد73309100747
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.8020180معلم صفتربيةإجازة1996-08-25حماه05200066998فاطمه دكدكأحالم عبد الحليم الحمشو73409100748
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.1320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05220007033نوفههيفاء خليف المحمد73509100749
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال69.0520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07110016052رائدهفاطمه عبد المنعم حاج جدوع73609100750
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100027436عرفةهدى اديب التاجر73709100751
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال53.7820110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-10-14الالذقية06090133031بديعهروال حسن عاقل73809100752
1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.8020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05100027128عرفةفاطمة أديب التاجر73909100753
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال55.9520190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حماه05200071981خالديهفاطمه عمر الخالد74009100754
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.6920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-01حماه05020060801فاطمهثناء عمر الحسون74109100755
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.2520192معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05220007009نوفهعالء خليف المحمد74209100756
1938مدرسوزارة التربيةالال64.1420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-28حماه05200009320زهورليدي ايسر الفاضل74309100757
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال72.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-08-18حماه05160001653ابتسامبتول أمين خليل74409100758
1957مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربيةالال63.8520160شريعةشريعةإجازة1993-01-10حمص04020003004ابتسام المحمدنوار بدر محمد عبد هللا74509100759
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال69.1020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05حماه05100010229روزيتجوانا اديب الكردي74609100760
1990مدرسوزارة التربيةالال71.5020210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-06-08حماه05170009363جميله باللفيليبا سمير خميس74709100761
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال64.0220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05020064337ام كلثوم العمرهدى حمدو المحمد علي74809100762
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.1020180معلم صفتربيةإجازة1990-02-20حماه05010033399بدريههيفاء حسن عروب74909100763
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.5820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-13طرطوس10270014017فادبه خليلهديل غسان خليل75009100764
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.5620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-11حماه05010033250بدريه حواضحى حسن عروب75109100765
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05110090375خديجهغيداء محمود المراد75209100766
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال67.6920180معلم صفتربيةإجازة1995-12-19حماه05060030607مريمفاطمه احمد الحسين75309100767
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.3820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-30حماه05060030603مريمخديجه احمد الحسين75409100768
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8220200معلم صفتربيةإجازة1997-02-10حمص04230059744صباحتبارك عبد الرحمن السلطان75509100769
1995مدرسوزارة التربيةالال73.0020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-04طرطوس10100025713فداء سلومدينا منيف مظلوم75609100770
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.9920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06230012367ليلى ادريسريم عماد احمد75709100771
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال74.9420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-06حماه05180020546سماهر صالحدعاء نزار صالح75809100772

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1066مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةنعمال64.7120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-20حماه05010326125اعتدالنور احمد العفيف75909100773
1990مدرسوزارة التربيةالال66.4120190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01حماه05150023537انعامجانيت طاهر الديبه76009100774
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.4120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-08حماه05010653938عيشهايمان عماد الدين الحمود76109100775
346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةنعمال62.1720200حقوقحقوقإجازة1987-03-04حماه05050048630وصالفاطمه عبدو المحسن76209100776
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.5520180معلم صفتربيةإجازة1996-02-26حماه05200005217بلسممارينا فراس شموط76309100777
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.9020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس05100047321فاطمةدانيا حسن الديوب76409100778
1938مدرسوزارة التربيةالال59.7520210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-21طرطوس10220017067سهامعفراء عمران يوسف76509100779
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال60.8320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-04حماه05100017496براءهنجوى حسان سركيس76609100780

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0420190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05200053538مريموليد خالد المصطفى76709100781
1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال56.4420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-24حماه05130021744ثروه عبد الكريمماجده صالح طربيوش76809100782
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال57.0820160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05220017084بديعهحليمه صالح جدي76909100783
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-25حماه06120015403مديحهفاتن ناصر محمود77009100784
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.8420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05020106223فاطمهعفراء محمد أيمن العلوش77109100785
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.0120080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-02-01الالذقية06010280039شهيرهديما رياض جباره77209100786
1996مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةنعمال68.6420180إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1995-10-15حمص04060021618اديبهبراءه مصطفى ناصيف77309100787
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1220180معلم صفتربيةإجازة1993-02-10حماه05220003832خشفههبه عبد الحكيم االحمد الحسن77409100788
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.2220200معلم صفتربيةإجازة1998-11-06حماه05050120250غصون غزالوفاء كنهر االحمد77509100789
1995مدرسوزارة التربيةالال66.7120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-01طرطوس10100019966منىريم امين علي77609100790
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1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-31حماه05030044575نظيرهرهام عطيه السليمان77709100791
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.7120100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05150065035فاطمهرحاب سلمان علي77809100792
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال66.6020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-06-27حماه05160026490تغريد غصنرنيم حسن علي77909100793
وزارة التعليم العالي الال77.4320190طب أسنانطب أسنانإجازة1996-06-13حماه05200008697لينا البيطاررمى رامي السلوم78009100794

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1995مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال66.0620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-21حماه05120013686هناءعلي محمد نعمه78109100795
2001مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال71.1220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-05-20الالذقية06100032943غادةمرام محسن منصور78209100796
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال81.4820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-13حماه05020083162ثناءصبا عمر العمر78309100797
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.6820210معلم صفتربيةإجازة1998-09-29الالذقية06050014125بشرىلما عدنان صالن78409100798
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2920170معلم صفتربيةإجازة1994-07-27حماه05200089117خديجهرؤى محمود األحمد78509100799
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.6020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-15حماه05020083164ثناءهبه عمر العمر78609100800
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.8520173معلم صفتربيةإجازة1993-02-15حماه05030065088منيرهمازن علي الصالح السالم78709100801
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال65.2020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05190019437رسميهرزان محمد سليمان78809100802
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال81.8320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-09-23حماه05200009145رناجيما ريمون الشيخ78909100803
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال83.8120170معلم صفتربيةإجازة1995-01-09حماه05200018328جميلةسموعجيما وليد نجار79009100804
وزارة الزراعة الال59.4620210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-01حماه05150032202منيفهصبا ياسر عباس79109100805

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال80.1120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-13حماه05200012527جومانه رزقجيما عميد كموش79209100806
وزارة االتصاالت الال74.5520210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-01-03حماه05160045574تمرههديل حسين الرمضان79309100807

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة التجارة 922

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 2063مدرس مهندسوزارة التربية2066مدرس مهندسوزارة التربيةالال75.1220200نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1996-09-20حماه05140018913جميله البوديعال حسن غرير79409100808

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

4

1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.4720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-01حماه05150011634زهوربديعه محمود غضنفر79509100809
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.8720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-20حماه05100022150عنودسعاد محمد محمد العبيد المحيميد79609100810

واإلصالح الزراعي

1094مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.4920180معلم صفتربيةإجازة1996-04-01حماه05020024538مريم المصينيآالء عبد الحكيم الخطيب79709100811
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.2520090فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-07-09حماه05100029999خديجهميساء خضر عباس79809100812
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.0220202معلم صفتربيةإجازة1996-11-07حماه05030006207فضهيوسف عبدالباري الشمالي79909100813
1995مدرسوزارة التربيةالال66.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-09حماه05190004771نداة خليلبتول محسن خضور80009100814
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةنعمال61.4920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-15حماه05200072289روزهفاطمة مرعي المحمود80109100815
1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال77.2420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حماه05100063658ثناءعبير بديع سمندر80209100816
349دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال58.6320200حقوقحقوقإجازة1993-01-20حماه05010223941رئيفهسمر يوسف البارودي80309100817
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال56.5420169حقوقحقوقإجازة1982-08-14حماه05070022739رشيدةرعد علي الحسين80409100818
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربيةالال58.9120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-21طرطوس05160036059سهام شاميريتا موسى سلمان80509100819

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.3120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05170035414وفاءمرح محمد عياش80609100820
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2120200معلم صفتربيةإجازة1995-04-01حماه05220022394رابعه االحمدمها بديع االحمد80709100821
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال59.7520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010183106فاطمهبتول حيان االسعد80809100822

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.9020200معلم صفتربيةإجازة1998-03-05حماه05030010501نظيرةرماح أحمد الداود80909100823
339معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال56.5620193حقوقحقوقإجازة1995-01-20حماه05120018178أمالتراب نزار حبيب81009100824
1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال82.2520210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-06-21حماه05010696154سمرحنين درزي الوسوف81109100825
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.2220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-08الالذقية06090138729بديعةروز يوسف بركات81209100826
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال73.5820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-02حماه05170030219لونريم محمد صطيفي81309100827
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04030039493هاال الرسالنهدى عبد الكريم نصور81409100828
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال64.7920182معلم صفتربيةإجازة1991-11-04حماه05060039755عيدهسرحان عبد الحميد الفهد81509100829
1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال61.3020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-04طرطوس10090072577حياة عيسىلمى حبيب فاته81609100830
1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال67.5620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-24الالذقية06210005875زينبسرور صالح خضور81709100831
رنا عبد الصمد كرديش 81809100832

المعراوي

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.5520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-10-09حماه05010734087دعد

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال67.6320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-07حماه05110021645روميهميس حسن سالمه81909100833
1971مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال73.9020210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-04-22حماه05050021318هيام نزالدنيا ابراهيم الحاج82009100834
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال61.4220100إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1985-09-20حماه05150101668حياةكنده محمود عيسى82109100835

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال57.0720200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-26حماه05160002689نزههجلنار احمد محمود82209100836
1938مدرسوزارة التربيةالال56.7020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-31طرطوس10260001958سميره محمديارا عبد الر حمن الجابري82309100837
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.5420210معلم صفتربيةإجازة1997-08-12حماه05030071830هيام الكيجانيهال رافع الكيجاني82409100838
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال70.6920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-18حماه05200002587الهام منصوركارين حنا ضاهر82509100839
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.8420180معلم صفتربيةإجازة1997-01-04حماه05120041304افتكارمريم جمال الحسين82609100840
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال82.5820140معلم صفتربيةإجازة1991-03-01حماه05070033337خاتونمريم حسين العودان82709100841
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال65.9320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-13الالذقية06120001359فداء زيودسوزان عبد الكريم عبود82809100842
وزارة االقتصاد 346دارسوزارة الماليةالال65.4320140حقوقحقوقإجازة1988-04-09حماه07100025641اميرة عروانيتهاني محمد ناظم االسماعيل82909100843

والتجارة الخارجية

342دارسوزارة المالية1058دارس قانوني

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال53.5620000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-12-04الالذقية06090073925ازدهارنداء حسن ابراهيم83009100844
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.7620150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-27حمص04140045435آمالشروق سلمان حسين83109100845
501معاون رئيس كتابوزارة العدل349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال62.5820180دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-03-02الالذقية06170013056هالة احمدبشرى فيصل احمد83209100846
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.9320210معلم صفتربيةإجازة1997-09-22حماه05140019069ناديا عباسيارا بسام فويزه83309100847
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-05-12حماه05010481786ثريهزينب عدنان قسوم83409100848
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.3220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200071002نجديه العبيدإيمان واصل الحمدان83509100849
1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال56.0520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-10حماه05200001154شذاسمر رامي باشي83609100850
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.3920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05120037500عبير عبد هللارهف سالم علي83709100851
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال81.8420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05120037503عبير عبدهللارغد سالم علي83809100852
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.3520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-12طرطوس10260003957اسمهان جعفوريرنيم احمد سالمي83909100853
رية اليوسف االحمد مها سليم اليوسف84009100854

الجربان

وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال78.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-14حماه05020034124

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال78.4020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-12حماه05120052084ودادرؤى علي حمود84109100855
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.0420200معلم صفتربيةإجازة1997-05-10حماه05120014069غزه صقوررشا ابراهيم سقور84209100856
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال66.2920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-14حماه05010314169جيهان حماشزينب محمد العمر84309100857
1997مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال59.2520150إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1985-05-14حماه05200017529نور الناصرعيسى ابراهيم رزق84409100858
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال77.4720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-20إدلب07010164470نجوىعائشة محمد حاج عثمان84509100859
1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال71.7920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه05050162745نوفهمريم أحمد الشالخي84609100860
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.6320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30حماه05110029257رجاء عثمانمها خالد خير هللا84709100861
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010624921سميةأالء محمود المدني84809100862
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال85.8320200معلم صفتربيةإجازة1997-03-01حماه05030041775خديجه العيسوضياء حسن الخضر84909100863
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1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.61200910لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-28الالذقية06170031051سحرقصي محمد يوسف85009100864
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.1020210معلم صفتربيةإجازة1999-07-18حماه05200017112ثريا العوضمجد نهاد عوكان85109100865
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.2420185لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-14الالذقية06020039294هيفاءعلي جبر اسماعيل85209100866
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال67.8420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-10حماه05030049496خديجةإنعام عبد العزيز العيسى85309100867
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.1720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020055384أمونيسرى سليمان علوش85409100868
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.7120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05220022377منىامنة ابراهيم االحمد85509100869
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200097499مريم الخالدنجوى عبد المنعم العلي85609100870
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6820200معلم صفتربيةإجازة1994-05-01حماه05010525129صفاءفاطمة مصطفى بشور85709100871
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8920200معلم صفتربيةإجازة1998-07-04حماه05010925708صفاءابرار خالد سريحيني85809100872
1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال67.8320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-19حماه05200004310ربى نجارسيلدا اليان الديوب85909100873
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربيةالال63.9120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-25حماه05200019196لينا التوماكريستين مفيد عيسى نجار86009100874

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال78.2720210معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1999-06-13حمص04010340205كوثر العظمحزامي محمد امير الجندي86109100875
وزارة األشغال الال56.7620150حقوقحقوقإجازة1976-06-05حماه05010270691امل حمادةأحالم ابراهيم جزار86209100876

العامة واإلسكان

وزارة الشؤون 501معاون رئيس كتابوزارة العدل16مشرف تعاوني

االجتماعية والعمل

1004مفتش عمل زراعي

وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال61.1220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05200037256اعتماداسماء عبد هللا جهدو86309100877

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1993مدرسوزارة التربيةالال66.7720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حماه05010024393هندنسرين سمير البكور86409100878
1993مدرسوزارة التربيةالال64.9620150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-01-01حماه05010253363املرشا رضوان العابد86509100879
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-15حمص04170058105نهلةايمان محمد امين طالس86609100880
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال55.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05010203597سوسنفرح صبري عمار86709100881
1981مدرسوزارة التربيةالال52.8620050فنون جميلةفنون جميلةإجازة1978-02-10حماه05050039085فايزه الحيالويايفلين عوض بربور86809100883
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال61.2420060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-10حماه05010326807وفاءشهامة خالد عقاد86909100884

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال60.4320060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01حماه05010152282طريفهداليا علي عداوس87009100885

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.4820180معلم صفتربيةإجازة1996-03-17حماه05200000689مانياهبه جرجي سمعان87109100886
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال58.3520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05حماه05030049532خديجهغانيه عبد العزيز العيسى87209100887
وزارة الزراعة 1993مدرسوزارة التربيةالال71.0520190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه02090108756بسمهنوره عبد الكريم درويش الصالح87309100888

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1066مدرس

1995مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال69.2620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-10-01حماه06050022260دعدسماح محمود تفاحه87409100889
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال58.0320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-01حماه05030026240جهيدهكندا ماجد الونس الونوس87509100890

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.8020200معلم صفتربيةإجازة1998-03-13حماه05100042041رضيه صقررهف حبيب محمد87609100891
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.0920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05100042027رضيهديانا حبيب محمد87709100892
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال71.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-04حماه05190019608اميمة سالميعال احمد وسوف87809100893
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.7220099لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-12حماه06190014521ريماحسين ابراهيم حماد87909100894
1938مدرسوزارة التربيةنعمال59.0920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02حماه05030042441اميرهبشرى حسن ابراهيم88009100895
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.6120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-06حماه10100014830فريزهفرح مرهج مرهج88109100896

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.2520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05030006346نجاةأمنة أحمد حسو88209100897
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال55.9620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-01حماه05160026121ناديارهام خضر خضور88309100898
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0020200معلم صفتربيةإجازة1994-01-27حماه05100017196شمسهبشرى محمد الحمدوش88409100899
1935معلم صفوزارة التربيةالال57.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه04150019530سمرعال ديب الحسن88509100900
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-20حماه05220006638زاهده الحميديغزوه كاسر الضبعان88609100901
1944مدرسوزارة التربيةالال57.7420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-24حمص04140044580فوزية عجوبازدهار محمد عيسى88709100902
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.4120080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-15حماه06200061120سريعهاعتدال حسن الشندي88809100903
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.0920200معلم صفتربيةإجازة1992-01-11حماه05010228070سوسنهاله علي العلي88909100904
1950مدرسوزارة التربيةالال59.8620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-15حماه04170054881فاطمهداليا محمد طالس89009100905
1936معلم صفوزارة التربيةالال71.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-08-20حماه05010347640هيلهسعاد زياد العساف89109100906
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-29حماه10140004562ميمونهصبا منير حسن89209100907
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7720170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05220025002نوفه نعنيعوالء عبد الرزاق الحمدو89309100908
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.6720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05220012121حميده الحمشومادلين ابراهيم الحمشو89409100909
فيزياء <-العلومإجازة1991-01-01حماه05010704220سحرمرح نجدت باصيل89509100910

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال69.8820210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1068مدرس

1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال59.8120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-21دمشق05010452801نجاهسوسن حيدر الدرويش89609100911
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-19حماه05030011827سميرةنور حسن ابراهيم89709100912

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال66.6220210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1012معالج فيزيائيوزارة الصحةنعمال71.4420180معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1994-03-31حماه05030011119ليندايسرى اسماعيل المحمود89809100913
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال73.4820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-02-05حماه05150065708زهرةتيماء نزيه العلي89909100914
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.3520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-03حماه05050035445خديجة زهرهبدور بديع الحواط90009100915
1938مدرسوزارة التربيةالال65.5920190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-03-03حماه05150084511فاطمهلمى حبيب نادره90109100916
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال65.4220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-07حماه05010311838مزيده العباسيارا يوسف العباس90209100917
349دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال61.6620190حقوقحقوقإجازة1992-08-01حماه05050032023سعادنورا عبدو الحسن90309100918
1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3320200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01الرقة11010293599بدرية اليوسفبيان عبد الحنان الحسن90409100919
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال60.3720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-01حماه05050121528عليارشا سليمان النجم90509100920
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال71.7920159لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-30حماه05030011953مديحةفراس محمود الوسوف90609100921

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال69.1920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-05حماه05050013118فوزيهامل احمد بربر90709100922
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.7020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-20حماه05120018345سميره وسوفصفاء هاشم سليمان90809100923
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05010285702هدىمرح عمر العوير90909100924
معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية335معاون رئيس شعبةوزارة المالية352معاون رئيس قسموزارة الماليةالال74.6520180مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-03حماه05100053105وزيرهرنا علي برهوم91009100926

المحاسبة 

والمستودعات
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1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.7020200معلم صفتربيةإجازة1993-03-27حماه05010034948كمرهثناء تركي الشدو91109100927
وزارة الزراعة 1957مدرسوزارة التربيةالال63.7920110شريعةشريعةإجازة1982-01-08حماه05010427060أمللينه عدنان المعلم91209100928

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1085مدرس

واإلصالح الزراعي

1063مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-07-24حماه05170044557اماسيلبراءه رمضان سلوم91309100929
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.6720180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05160027087امالنور فواز الخضور91409100930
هندسة ميكانيكية إجازة1998-01-02حماه02040308915فيروزاالء مصطفى شحرور91509100931

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2033مدرس مهندسوزارة التربيةالال72.1820210آالت وقيادة كهربائية

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.8220140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-20حماه06010146523ماريزينه الياس ابراهيم91609100932
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.3520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05010514222داللاناث امجد شقفه91709100933
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.7120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01حماه05020098407نجيدهفاطمه عبد المنعم السلوم91809100934
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال72.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-01حماه05020098378نجيده الكحاصخديجه عبد المنعم السلوم91909100935
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال81.6920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حماه05020028085غصونوعد مؤيد العلي92009100936
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1936معلم صفوزارة التربيةالال65.9920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010951470حوريهبشرى محمد هالل العبد هللا92109100937
فيزياء <-العلومإجازة1996-03-08طرطوس10110005549غادة الفرفورميس الريم اسكندر دال92209100938

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.5720200فيزياء

1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.4920170معلم صفتربيةإجازة1995-06-01حماه05100068065فاطمهديانا جاسم الحسين92309100939
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.1320170معلم صفتربيةإجازة1996-01-15حماه05100056541هجمهندى مصطفى المحمد92409100940
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال81.3420170معلم صفتربيةإجازة1995-04-22حماه05200035545وصالمها عز الدين االبراهيم92509100941
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.2320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-21حماه05120003715رفيده خليلحنان علي زيود92609100942
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.9720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05120041107نجاههال جميل علي سلمان92709100943
التمويل واالستثمار اقتصادإجازة1994-04-01حماه05020067635تركيهغيده ماجد الشيخ92809100944

والمصارف

وزارة الزراعة الال76.3320170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 203معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية200معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية
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1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال73.0820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-11-23حماه05160008028صفاءرهف علي السليمان92909100945
1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-15حماه04080010732سالمسمر ابراهيم فنتور93009100946
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال60.7020202لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-04حماه05100068640روزهحسن احمد محمد الحميده الخالد93109100947
فيزياء <-العلومإجازة1991-01-10حماه05010191602رويده العباسلورا يوسف جاويش93209100948

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة النعم70.0720200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-25حماه05140024252مطيعهرغده علي محمد93309100949
1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال69.7420175رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-10حماه05140028296حميدهحيدر سميع عيسى93409100950
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.8420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-30حماه05150114038بهيجه يونسعلياء علي الحسن93509100951
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.9520200معلم صفتربيةإجازة1997-03-08حماه05200038811منىغصن البان قدور النبهان93609100952
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-10حماه10110027448مديحهميرنا منير حيدر93709100953
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةنعمال61.8520104رياضياترياضيات<-العلومإجازة1984-01-29طرطوس10270001031حسنه اسعداحمد حامد معال93809100954
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال68.6820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-10-06حماه10270000853لينديكنده سيف الدين حسن93909100955

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1081مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.3220200معلم صفتربيةإجازة1995-04-01حماه05030041794خديجة العيسوبشرى حسن الخضر94009100956
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.7720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-08حماه05120050506أمينهإناس مصطفى معروف94109100957
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال60.9220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-01حماه06110068195نميرهراما محمود زيود94209100958
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال59.2520153لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-19حماه05120050504أمينة الندافمحمد مصطفى معروف94309100959
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.2120200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حماه05200065077سهام محمد علياسماء محمد القدور94409100960
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-03حماه05150080808وحيدهصالح علي يوسف94509100961

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال67.7520173فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.1420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-25حماه05010866258منى خلوفرنا عدنان االسعد94609100962
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-26حماه05160025728حوريةنورا عدنان عثمان94709100963
فيزياء <-العلومإجازة1991-06-10حماه05150079154مريممحاسن محسن غصون94809100964

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.3020210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه04060018484سليمهرغد حيدر حيدر94909100965
1938مدرسوزارة التربيةالال74.6420130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-05طرطوس10090088040فاطمة الشرشيمنار محمد الشرشي95009100966
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.3920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-28حماه06020059787منىاالء داؤد البودي95109100967
1933معلم صفوزارة التربيةالال78.8720200معلم صفتربيةإجازة1987-09-22حماه05010736408عروبههبه هللا فايز مسلم95209100968
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.6320170معلم صفتربيةإجازة1993-08-13حماه05220003103رفعهفداء ثابت المخلف95309100969
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.9620120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-13الالذقية06020075446الهامميس محمود يونس95409100970
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.7820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-31الالذقية06110016116سميرهزينب سمير صالح95509100971
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال62.3520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-30حماه05010830558نعماترهام عبد الكريم األفندي95609100972
1938مدرسوزارة التربيةالال60.9920130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-16حماه10110005516غادهميناس اسكندر دال95709100973
1952مدرسوزارة التربيةالال55.5620140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-20حماه05020024470فاطمهختام عبد هللا سعود95809100974
1952مدرسوزارة التربيةالال56.7520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020036509شامهنيرمين رضوان الخطاب95909100975
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5020170معلم صفتربيةإجازة1986-05-08حماه05100021391فاطمة الديبانعبير طالل السمير العويد96009100976
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال62.9120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-01حماه05020021975خديجههدى ابراهيم العتر96109100977
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.3320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-15حماه05020024900حليمهرفيده مصطفى الحميد96209100978
فيزياء <-العلومإجازة1997-08-01حماه05100062315سوكهصفاء اكرم العلي96309100979

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال67.9220200فيزياء

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.7920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-09حماه05020011109بديعهازدهار محمد العتر96409100980
1936معلم صفوزارة التربيةالال65.7820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010475271منيره السعدعائشه خالد الدياب96509100981
338معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال58.3220135حقوقحقوقإجازة1985-02-10حماه05140017885عيديهباسل حسن عديره96609100982
1997مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.1020172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-01حماه05190010752اركانربيع نزار سالمي96709100983
1939مدرسوزارة التربيةالال71.2020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-15حماه05010670507ضحىمروه عطيه ميلص96809100984
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-07حماه05220009295جملهاخالص خالد الخضر96909100985
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال74.2620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-07-21دمشق03140034959تمام خضورمحمود كمال شاهين97009100986
1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.3720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه05150050379فاطمهرنيم باسم وسوف97109100987
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.7320190معلم صفتربيةإجازة1997-02-06حماه05200012636فوزيهزينا الياس بيطار97209100988
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال55.9220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-17حماه05120042962حياتميساء ابراهيم الرعدون97309100989
1939مدرسوزارة التربيةالال64.9120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010405386غادهلميس محمد شريف كعيد97409100990
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.8020190معلم صفتربيةإجازة1997-04-30حماه05200014866نوالريم عبدو سكاف97509100991
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.5720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-25حماه06200036258زلفىزينب محمد سلهب97609100992
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال63.7420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-10-28الالذقية06090124070رنالمى عمار الفروي97709100993
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.2420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-01حماه05200098693مريمثناء علي دعبول97809100994
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.2720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010939190هنديه السليمانمايا ناصر عبد الرحمن97909100995
1952مدرسوزارة التربيةالال56.9720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-10حماه05010399599رضوهشيماء يحيى الديب98009100996
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.9220181معلم صفتربيةإجازة1994-05-29حمص04060008024ليبياعلي حسن عيسى خزامي98109100997
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-27حماه05150067656سعادمها حسين عجيب98209100998
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.6820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-17حماه05010374643ثريا الخلفسراء محمد الخلف98309100999
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.8120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-18حماه05170031248محسنهتماره محسن ضاهر98409101000
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال76.6620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-08حماه05050124116فائزهاحالم رسالن الدرزي98509101001

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال73.3420140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-17الالذقية06020075758احالمهمس محمد حبيب98609101002
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02حماه06150043826سهامسراء محمد كحيله98709101003
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.7820190معلم صفتربيةإجازة1995-09-03حماه05200091190مياسهرهف وحيد فاضل98809101004
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالنعم67.8020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-02-17حماه05010311221رحول عيسىنبيلة محسن عيسى98909101005
1976مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال76.4920111تربية رياضيةتربيةإجازة1989-01-01حماه05010082420نعمتسامر عدنان شقفه99009101006
وزارة الزراعة الال65.5320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-12-07حماه05150012628فدوى السيدريم محمود عيروطه99109101007

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال63.4620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-14حماه06160033613نوالهبه محسن شحاده99209101008
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال74.4120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-12طرطوس05180008122نداء سليمانشذى هيثم محمود99309101009
1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال78.0320160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-04-25حماه05010697891روعهعالء الدين جهاد الكلكل99409101010
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال63.8220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01طرطوس10120001756غيداء حمودالرا علي مصطفى99509101011
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.9520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-22حماه05100023842نوريهراما خلف الدهش99609101012
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال63.8720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010558516هيفاء وراردانيا ماجد ورار99709101013
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.4620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-11الالذقية06010029311مريمامينه حسن دعبول99809101014
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال68.6320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05130001683هند حوريمروه عدنان ابراهيم99909101015
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.4920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05120050735ندىانجيال علي ليال100009101016
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.9620180معلم صفتربيةإجازة1997-01-11حماه05010068565عروبه المصريمرفت فايز مسلم100109101017
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.4820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05150116011عدنيهختام حبيب عيسى100209101018
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.1520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-18دمشق10250008738حليمهمريم حسن سليمان100309101019
وزارة الشؤون 501معاون رئيس كتابوزارة العدل337معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.2420173حقوقحقوقإجازة1985-11-02حماه05180028093الهام رشيدعبد  الهادي كامل اسماعيل100409101020

االجتماعية والعمل

89معاون رئيس شعبة

1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.1020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-12حماه10110028850ناديافاتن سلمان شيحة100509101021
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال71.0120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-06طرطوس10090089426ماريه منصورخوله عبد الهادي ميهوب100609101022
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال68.7120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-09-22الالذقية06040036525فتاتسوزان سمير وطفه100709101023
وزارة التعليم العالي الال60.5920075طب أسنانطب أسنانإجازة1984-01-01حماه10030001716أميرهكنان فايز اسماعيل100809101024

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.5420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-15حماه05020079736خديجه محمدفاطمه فواز محمد100909101025
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.3420210معلم صفتربيةإجازة1993-01-25إدلب07110046430خولةوالء علي نجم الدين الصيادي101009101026
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال71.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه07090172263فداءعائشة عبد الرحمن كشتو101109101027

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.0420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-05الالذقية06100048231منيرهناديا عبد الكريم حسن101209101028
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه06090128057اسمهانهيا وفيق سليمان101309101029
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال69.6120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-04الالذقية06010245007هدىخديجة محمد ابو شنب101409101030
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.5020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01الالذقية06040036537فتاتثناء سمير وطفه101509101031
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.0320171لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01طرطوس10160050024ليلىاحمد عز الدين حسن101609101032
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال61.3520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-25حماه05010374432ثريا الخلفمؤمنه محمد الخلف101709101033

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.8220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-03-28حماه05160045093روزهدارين أحمد فتيق101809101034
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.2020181معلم صفتربيةإجازة1994-02-01حماه05100064426عيوشمحمد عبطان المحيميد101909101035
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.3220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه07220079665زينبرنيم حسن حالق102009101036
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.4920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05010275683حنانصفاء غسان عبجي102109101037
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.5420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-19حماه05200015990ندىهبه غيث فالحه102209101038
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.2820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1985-02-02حماه05010374695نعماتقمر محمد العبيسي102309101039
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.7520200معلم صفتربيةإجازة1998-05-16حماه05200010702هناء فالحهندى كمال صواف102409101040
1935معلم صفوزارة التربيةالال65.0320200معلم صفتربيةإجازة1997-03-21حماه05170043063سحرسلوى ناجد فندي102509101041
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010050466فاتننور عبد الرزاق عيان102609101042

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال61.4820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10220045253شاديه خضورعال احمد سليمان102709101043
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال63.9420200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-01طرطوس10220045244شاديه خضورمايا احمد سليمان102809101044
1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-12حماه10010077287نجوىزينه محسن غانم102909101045
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال61.4120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-08حماه05010050521سمرعناب معاوية الضحيك103009101046

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.9120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25حماه05020088348احالمبتول جهاد االبراهيم103109101047
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال76.5920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-20حماه05210019050مريم القدورروال سالم القدور103209101048

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةنعمال60.7620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-20حماه05170003317سعده عليرزان هيثم دالي103309101049
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.2820210معلم صفتربيةإجازة1984-10-27حماه05010154259تركيةاحالم محمود المصري103409101050
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.6720182معلم صفتربيةإجازة1996-08-23حماه05010363793درزيهفؤاد جحجاح اسعد103509101051
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2620190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه07090038771نورهفرح محمد الجدوع103609101052
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.1820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-25حمص04190066383بديعة المحمدرهف فواز المحمد103709101053
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-02حماه05010124276نرجسزهراء محمد الحديدي103809101054
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال58.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010046543ابتسامايمان بسام الرحوم103909101055
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.8920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1988-08-24حماه05010592254سمرميس عبد العزيز الخرسه104009101056
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6120200معلم صفتربيةإجازة1995-08-19حماه05010679911عبير عسافكوثر نجيب القصاب104109101057
2065مدرس مهندسوزارة التربية2060مدرس مهندسوزارة التربيةالال79.8020200هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1997-10-05حماه05020059765حلوم المحمد المحمودمحمد أحمد المحمد المحمود104209101058
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.6220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-20حماه05010613521نابغة عرابيلمى عصام البوشي104309101059
فيزياء <-العلومإجازة1992-08-01حماه05030013616حميدهمجيده كاسر الحسين104409101060

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.9920210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.1020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-05حماه05030013739حميده الونوسريم كاسر الحسين104509101061
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.6020200معلم صفتربيةإجازة1996-05-06حماه05160033741مهاسوار محمد بركات104609101062
1992مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1991مدرسوزارة التربيةالال68.1520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-03-15حماه05010316579امينهباسمه حسن العبدهللا104709101063
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3920200معلم صفتربيةإجازة1994-03-18حماه05220024879أمنهمنى عمر الحمدو104809101064
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال67.4920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05210003517رنادانية زكريه العوض104909101065
وزارة االتصاالت الال70.5320180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010727950صباح ابي عكعكقمر محمود الحلبيه105009101066

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربيةالال62.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-28حماه05010764302عالفاطمه محمد منصور105109101067
وزارة التعليم العالي الال72.8720210مائيةهندسة مدنيةإجازة1997-01-01حماه05020115469نادره اليونسهدى عبد العليم السليمان105209101068

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

فيزياء <-العلومإجازة1992-10-05حماه05030006734نتيجه سلمانرامي رياض وسوف105309101069

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.1320175فيزياء

342دارسوزارة المالية337معاون رئيس شعبةوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.1420210حقوقحقوقإجازة1998-05-08حماه05050064025نجوى طاهررغد بسام ونوس105409101070
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-20حماه10010060049صوفياميس صالح عيسى105509101071
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.4720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه04040018067شموسعال محمد طراف105609101072
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010374271هادياحياه محمود حبوش105709101073
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-24حماه10220010523جماالتزينه يوسف خليل105809101074
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال57.1220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-19الالذقية06050020497دالللوريس حافظ نزهه105909101075
1981مدرسوزارة التربيةالال67.3020210عمارة داخليةفنون جميلةإجازة1995-07-05حماه05150096864حياة احمدمرح سهيل ابراهيم106009101077
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9020190معلم صفتربيةإجازة1990-08-20حماه05220003676نجمةعائشة غضبان محمد106109101078
1934معلم صفوزارة التربيةالال76.2020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010941704شهامه حسينماجده محمد حسين106209101079
وزارة التعليم العالي نعمال71.7720193طب بيطريطب بيطريإجازة1996-01-01حماه05150024030سيفامحمد محسن محمد106309101080

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال64.9820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه07110059791روضةميس شاهر السرماني106409101081
وزارة التعليم العالي نعمال70.5820192طب بيطريطب بيطريإجازة1996-01-01حماه05150024031سيفاعلي محسن محمد106509101082

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال69.9820170معلم صفتربيةإجازة1989-01-02حماه05010711712حكمت العترعال غالب العتر106609101083
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.5720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05120047268شاهاغفران فيصل الحسين106709101084
1933معلم صفوزارة التربيةالال80.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-21حماه05010010428سميرةاالء مروان حجازي106809101085
وزارة الشؤون الال61.6520175حقوقحقوقإجازة1993-04-02حماه05100032525امل عبد هللاحسن علي علوش106909101086

االجتماعية والعمل

338معاون رئيس شعبةوزارة المالية56معاون رئيس شعبةوزارة التربية1004مفتش عمل زراعي

فيزياء <-العلومإجازة1993-05-01حماه05180020505نوفهدعاء سليم احمد107009101087

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.1820210فيزياء

1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال58.1320130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-12الالذقية06020088867ابتساماحالم هيثم مال107109101088
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال72.0820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-24حماه06150060164حياةريمه احمد مقديد107209101089
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال62.8820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-23الالذقية06170009903هيام بركاترنيم احمد علي107309101090
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال67.3920100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-05حماه06200079872منيرهرنا محسن كنعان107409101092
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-24الالذقية06150060159حياةديمه احمد مقديد107509101093
1973مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال66.7620201تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01حماه05030022945رباصالح بسام وسوف107609101094
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-30طرطوس10260001249سوريهرباب اسماعيل عيسى107709101095
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.8620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-10حماه05030034980مهديةبنان موسى الخربوطلي107809101096
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-05حماه05010670939فهميهكليمه محمد حمزه107909101097
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.5420090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-02الالذقية06110001184حسنة عليزنان زهير علي108009101098
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال68.1520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-03حماه10180000556هيامهيا عبدالرزاق زمام108109101099
وزارة الزراعة نعمال62.7720174لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30حماه05190013992وطفارمضان محمود محمود108209101100

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال66.8020120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-01الالذقية06160001829حوريه ريحانفاتن عبد الحميد دياب108309101101
فيزياء <-العلومإجازة1995-08-02طرطوس10280011817هيفاءهيا ناظر عبد هللا108409101102

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال67.9420200فيزياء

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال78.4020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-26حماه06090137863كوثرهدى ياسر بيطار108509101103
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01حماه05150043546شهيرهتهامه محمد حسن108609101105
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.9420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-27الالذقية06100067732اسماءعال محمد علي108709101106
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةنعمال72.0120080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-04حماه06200074190نجوىملك بديع دويري108809101107
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال74.1620200معلم صفتربيةإجازة1991-07-19حماه05140010015وظيفهاسيا عبد المنعم حسين108909101108
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.8120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-22الالذقية06090135663زينهعبير احمد كرياني109009101109
1951مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال55.3220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-01الالذقية06200074009رتيبهغيداء علي رسالن109109101110
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-05حماه05100042900أمالزينه عكرمه الشلي109209101111
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.3520210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01الالذقية06010069650فلايرزينه محمود احمد109309101112
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.9220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-22طرطوس10010034686امل الراعيغفران نزار حسن109409101113
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.3120190معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05020109619هند اليونسضحى عبد الرزاق العلي109509101114
وزارة الزراعة الال78.4720190إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01الالذقية06010069648فلايررهام محمود احمد109609101115

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1077مرشد تربوي

وزارة الزراعة الال58.8020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-20طرطوس10220040683سكرلينا فرحات ابراهيم109709101116

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربية1079مدرس

1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال68.1220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-05حماه05120025526حسناياسمين علي العفيف109809101117
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.8020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-11الالذقية06010069646فلاير احمدراما محمود احمد109909101118
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.7720200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-15حماه05190013475هند كوسارهام نعيم اسماعيل110009101120
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.5520170معلم صفتربيةإجازة1992-08-10حماه05220003679مريممجد نمر محمد110109101122
1934معلم صفوزارة التربيةالال68.0320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-07حماه05030063435نايفهعال عدنان فطراوي110209101123
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.2620140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الالذقية06120007478ليالدارين محمد حاتم110309101124
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.7920172معلم صفتربيةدبلوم1994-01-01حماه05020081475نداءعمر محمد عنيزان110409101125
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.8320170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05120016965بندررشا محمد تقله110509101126
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال74.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-10-11دمشق04140043263منيره ديبزينب بهجت محمد110609101127
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.8820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10طرطوس10040012934الهامغرام رجب الدبس110709101128
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال57.6520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-01حماه05200022811غصونزينب ابراهيم محسن110809101129
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةنعمال68.7320080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-27دمشق06200027664جهيده حسنسهير محسن محمود110909101130
1938مدرسوزارة التربيةالال56.9320160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-11طرطوس10260000875نجاح العجيرزان هاشم سليمان111009101131
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.5620180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05120018717الهامريما حسان اسماعيل111109101132
1991مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال69.6720170علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-15الالذقية06090075656ليلىمنار غصان نصار111209101133
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.1520200معلم صفتربيةإجازة1998-11-17حماه05020039191مريم البكورعفاف محمود البكور111309101134
1938مدرسوزارة التربيةالال58.4920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه10040006223منىسلوى ناهد بدور111409101135
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.7620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01حماه10280006734منىهناء سلمان جمعه111509101136
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-30طرطوس10090045276اميرههديل ياسين علي111609101137
56معاون رئيس شعبةوزارة التربية501معاون رئيس كتابوزارة العدل342دارسوزارة الماليةالال61.0820180حقوقحقوقإجازة1991-01-02حماه05160035785وداد صقررزان احمد العلي111709101138
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال65.1820200معلم صفتربيةإجازة1997-05-31حماه05140015653سروةبتول سليمان بقعاوي111809101139
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-01الالذقية06150053323وسامرنيم شعبان رجوب111909101140
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.3420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010294174نعماتغزل عبد الرحمن بدره112009101141
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-05حماه05150027084سميرههبه احمد شحود112109101142
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.9020210معلم صفتربيةإجازة1999-04-09حماه05030010509حبقةيوال كمال داوود112209101143
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال61.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حمص04010010060ناريمان جركسساندي نضال غيا112309101144
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.1320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-25حماه05150086158داللايمان خضر عزيتي112409101145
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.4820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-25حماه05150027092سميره ضاهرربا احمد شحود112509101146
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.7720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-17حماه05150092204مريمجومانه وجيه مرعي112609101147
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.9820172تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه10180004252هيامعلي دياب سليم112709101148
1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال61.2520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010026565هاديهفاطمه نبيل السبع112809101149
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال57.9220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-29حماه05100007653املريد الياس رزوق112909101150
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.7220180معلم صفتربيةإجازة1993-02-10حماه05010271873تركيهنور محمد سبسبي113009101151
وزارة التجارة 260محلل إداريوزارة الصناعة259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال59.0420040إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-04-30حماه05010215053سميةمنال محمد علي السيجرية113109101152

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.3620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10270021221فاطمة سمعولاالء عبد الكريم خليل113209101153
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-08حماه10160039787صفاءضحى عدنان احمد113309101154
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةنعمال60.2820180معلم صفتربيةإجازة1995-01-10حماه05100065944وفيقهمرام عارف مسعود113409101155
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال69.4320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-20الالذقية06160014072ليلىرزان سليم سليمان113509101156
1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.1120192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-10طرطوس10180003270نهلهمحمد كامل حسن113609101157
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-08حماه05150065220ناديايارا صالح حمود113709101158
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.2620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-06حماه05160032383رضاغروب يوسف صالح113809101159
وزارة الزراعة الال63.1320200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-02-01حماه05160047687ثناء الحسنصفاء سليمان الخضر113909101160

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال67.0420140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01طرطوس10240003134نوالربيعه محمد وسوف114009101161
1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال66.9420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-02-25الالذقية06100031480وفيقه صلعسندس ثابت حمامه114109101162
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال67.6520170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-25الالذقية06160025772انيسيمنال امير ابراهيم114209101163
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.0120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-05حماه10020030049تماموئام عيسى ابراهيم114309101164
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.0120201تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-04حماه05010199779مهاياسين محمد احمد114409101165
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1934معلم صفوزارة التربيةالال64.8020190معلم صفتربيةإجازة1997-06-01حماه05200041306سميرههاجر احمد الزوله114509101166
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال78.0520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-07حماه05030062779ندى الظريفههديل ابراهيم الظريف114609101167
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.4220150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-14حماه05150013031فاطمهضحى احمد شاهين114709101168
1948مدرسوزارة التربيةالال55.2420150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-15طرطوس10220004012سعدهرويده عبد الكريم محمد114809101169
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال74.3820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-02حماه05150021280فاطمة شنينةنور الهدى عدنان زريق114909101170
وزارة الزراعة 1951مدرسوزارة التربيةالال60.2220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-25حماه05140021834اعتدالمرح بشير احمد115009101171

واإلصالح الزراعي

1095مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.8520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-03حماه05150020671نوال الشيخ عليديمه عدنان شاهين115109101172
وزارة الزراعة الال68.3020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05150021271محاسنلمى محمد زريق115209101173

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1934معلم صفوزارة التربيةالال62.9220170معلم صفتربيةإجازة1995-07-05حماه05010603651نوفهسراب عمر المصري115309101174
1958مدرسوزارة التربيةالال58.9020200شريعةشريعةإجازة1993-05-20حماه05150012990آمنه باشاوئام احمد زينو115409101175
1935معلم صفوزارة التربيةالال77.2920200معلم صفتربيةإجازة1998-10-26حمص04010179570وجيهههديل خليل ابراهيم115509101176
1934معلم صفوزارة التربيةالال63.4620200معلم صفتربيةإجازة1996-03-25حماه05210025447زهره الشعبانروال محمد الشاوي115609101177
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.5220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05120038558هناءروان عيسى شاهين115709101178
1990مدرسوزارة التربيةالال66.7420200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-01حماه10220011664وفاءكنانه عيسى حمود115809101179
وزارة الزراعة الال53.9220010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-01-01حماه05050035027نجاحمنال مصطفى عيد115909101180

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1072مدرس

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1064مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال63.3120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-03الالذقية06020053012نجداتنورهان يوسف مال116009101181
1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05170040203لوريسراما تقي محرز116109101182
فيزياء <-العلومإجازة1969-02-22دمشق05050094538فريحه الحاجفاتن سامي خلف116209101183

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال55.9619960كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

وزارة الزراعة الال67.3920200طب بيطريطب بيطريإجازة1993-03-18حماه05050138004سهيلهرهام اسماعيل الشيحاوي116309101184

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1070مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 1062مدرس

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

1

1994مدرسوزارة التربيةالال86.8220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-02-20حمص04020027288فاطمه عفارهمحمد مصطفى اليونس116409101185
وزارة االقتصاد الال73.3920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010221263ناهدسميره خالد الشاوي116509101186

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربيةالال65.4420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05170041810سعادماري نواف يوسف116609101187
1945مدرسوزارة التربيةالنعم56.3020130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-01حماه05120009002سلمىثراء محمد سلمان116709101188
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.1420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020055903فاطمه الحسننجاة سامر الحسن116809101189
1953مدرسوزارة التربيةالال60.3620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01إدلب07110029064فاطمةنور فيصل بركات116909101190
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-05إدلب07220081551مريمكوثر علي الحسين117009101191
1948مدرسوزارة التربيةالال59.5420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01حماه04010207067نبيهايارا حسن الحمود117109101192
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.8820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-18حماه05180003864ازدهاررغد نزار سعد117209101193
فيزياء <-العلومإجازة1998-01-02طرطوس10120011732فوزيه احمدفداء احمد احمد117309101194

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال74.0020200فيزياء

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.0020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05120040479كماليلورانس محمود غانم117409101195
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6220180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05100023653سهامصبا عبد الكريم الديبان117509101196
وزارة الشؤون الال59.9220180حقوقحقوقإجازة1995-01-01حماه05100033431نجاح حسنعبد هللا محمد عبد هللا117609101197

االجتماعية والعمل

342دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية1004مفتش عمل زراعي

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.9720120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-06-29الالذقية06020050225اسمهانوفاء يحيى الصايم117709101198
وزارة التجارة الال79.3920180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-02-29حماه05150057640ريمهتماني علي رحال117809101199

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 73معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال73.5620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010577695رانية قنفودشذا نبيل بالل117909101200
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.9220210معلم صفتربيةإجازة1999-03-07حمص05150077848سلطانهنورا ياسين حجو118009101201
2000مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال73.0420200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05010316817فاطمه مجحوداسماء عمر اليوسف118109101202
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.3020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه06110019881وفاءرهف محسن علي118209101203
1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.8420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-01طرطوس10030013058مفيدةغنوه سهيل فياض118309101204
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.5420200معلم صفتربيةإجازة1997-08-04حلب02080085485فوزيه اسماعيلبشرى عزو الجنيد118409101205
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال72.2820144لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-07حماه05040018332صباححسان عيدو الحلوه118509101206
1953مدرسوزارة التربيةالال72.2420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-20حماه05050071249رجاءفرح محمد جرعتلي118609101207
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال56.8420141لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-08حماه05010190196مزنا ولوسوسيم ابراهيم ابراهيم118709101208

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1079مدرس

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.7620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-10حماه06210010759سميانغم عادل سمندر118809101209
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0720170معلم صفتربيةإجازة1992-03-25حماه05200090465منامريم محمد رافع المصطفى118909101210
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال72.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-10-31حمص05170045873رنداميس عبد هللا سالم119009101211
1935معلم صفوزارة التربيةالال65.2220180معلم صفتربيةإجازة1994-01-14حماه05040010963داللصبا حسن صالح119109101212
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-02-25حماه05170045643زينو ديبأمل رمضان منصور119209101213
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.6220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-10حماه05010709861نعماتعفراء احمد موسى119309101214
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-07حماه05150023926بدريهمرح علي خلف119409101215
وزارة التجارة الال75.5220190مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-03-13حماه05190033863ودادحال رئيف صالح119509101216

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال72.1620210معلم صفتربيةإجازة1999-02-06حماه05040020268يسرىمريم علي الحلوه119609101217
وزارة الزراعة الال56.9620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-20حماه05010653188فدوىلينا احمد الشققي119709101218

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال58.0520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-10الالذقية06210003271بحريهروعه ولهان عثمان119809101219
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.5120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05220013207عدلهسحر سعيد المحمود119909101220
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.3220210معلم صفتربيةإجازة1998-03-30حماه05200041334سميره الصياديشيماء احمد الزوله120009101221
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200033277رابعهشيماء عبد القهار الجمال120109101222
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-26حماه05060001319ناديامنى حاتم نصر120209101223
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.1320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-23حماه10130016217سميحهأروى نديم ميا120309101224
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05220011622آسيا العليويأمل ياسر الحسون120409101225
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.9520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-07حماه05170030618سميرههبه احمد ابراهيم120509101226
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.3720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200029165نادره الصيادياكرام احمد عرفات120609101227
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-03-08حماه04230017919منىرنيم عيد الحبيب120709101228
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.9220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010816262رولهنعمه عبد السالم وهبي120809101229
1993مدرسوزارة التربيةالال76.3320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه05020020775هندسميه مروان الشيخ120909101230
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20حماه05120021802جميلهسهاد علي تجور121009101231
وزارة الزراعة الال64.5120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1988-01-13حماه05010007278مهاعلياء عبد الكريم يوسفان الدالي121109101232

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال57.0620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه04140032064غصونمنى دحام عبود121209101233
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-25طرطوس10090013812هدىبشرى عدنان شريف121309101234
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال67.2520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-20حماه05170030640سميره بركاترهف احمد ابراهيم121409101235
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.5420200معلم صفتربيةإجازة1998-04-17حماه05120013362نزهه الخيرمرام غيث الخير121509101236
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1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.5220190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-28حماه05200019121نهىمارينا ابراهيم نداف121609101237
1944مدرسوزارة التربيةالال67.8020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-25حماه05190033860ودادميس رئيف صالح121709101238
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.4620140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-27حماه05190021066حسنااماني امين سليمان121809101239
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال78.9720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-01حماه05030060699مفيدههيفاء محمد بدور121909101240
وزارة االتصاالت الال79.9920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010684880رشا جزارفلك فراس عابدين122009101241

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 73معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.8620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05020116469اديبه الشحوددعاء عبد الرزاق العتوك122109101242
1944مدرسوزارة التربيةالال61.9520120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-30حماه05150004287فاطمهسجى سليم ضوا122209101243
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-04-20حماه05120009060ليناايه محمد ابراهيم122309101244
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.4920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-04حمص06120036954منىحال عبد الحميد علي122409101245
1944مدرسوزارة التربيةالال55.2620160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-05حماه05150012014هالهفردوس احمد الهبش122509101246
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.9720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010357956ميادهبيان عثمان البحاح122609101247
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.9220210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01حماه05200059766أمينه الحمداننغم حيان الخضر122709101248
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال74.2420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-10حماه05200015746لمياءميساء اليا س الصواف122809101249
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال73.0520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-26حماه05200015890ميالنيساره فادي قاورما122909101250
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال60.8720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010153469سهاماالء مروان الدرع123009101251

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال71.7520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010511250منىتسنيم احمد الجاسم123109101252
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.4220200معلم صفتربيةإجازة1998-05-18حماه05200004986نوال نجارمايا درغام شموط123209101253
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال75.5420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-03-14حماه05200008676منىصوفيا امين السلوم123309101254
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال69.8720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-27حماه05200015969فاتنإيلي بسام سلوم123409101255
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.5620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-10حماه05010314229فريدهمسار حسن العمر123509101256
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.1920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-04حماه05030016781هناءساندره مرهف بواكم123609101257
فيزياء <-العلومإجازة1993-08-18حماه05150113109جهيدهنواف علي العليان123709101258

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةنعمال69.2020182فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.4720200معلم صفتربيةإجازة1995-06-04حماه05030020130بدريه األزوننعمه هنيدي فرحات123809101259
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.6020160معلم صفتربيةإجازة1994-05-15حماه05220007719ادنوففطيم راكاد النمر123909101260
1933معلم صفوزارة التربيةالال73.1220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010631849وردهريم محمد االرمنازي124009101261
1077مدرسوزارة السياحة1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.3220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05150108441رئيسهمايا نادر علي124109101262
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.9220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05100053081امل الحبوشفوزه رضوان الجاسم124209101263
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال74.1620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-15حماه05220025341فاطمه العثمانعطور عبد الوهاب العثمان124309101264
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال62.6820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-20حماه05050112528هناءهبة علي درويش124409101266
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.9920180معلم صفتربيةإجازة1981-06-03حماه05020089908امنهمريم حمدو مشعل124509101267
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال73.3120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01حماه05010170809سهامسراء محمد السليمان124609101268
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.2820190معلم صفتربيةإجازة1994-09-07حماه05010292084غفرانساره يوسف الحسن124709101270
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال58.8720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05010159807مها طباعرهف نادر بنكه العدس124809101271
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال55.1020060رياضياترياضيات<-العلومإجازة1970-01-15حماه05050160973رسميهمنال حسن اليازجي124909101272

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1074مدرس

وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال73.1020190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-06-09حماه05050057946نجوىفاتنه احمد الشعار125009101273

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1074مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1999-01-01حماه05150112775حلبيهديانا سليمان الحسن125109101274

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.8420210فيزياء

1938مدرسوزارة التربيةالال70.3020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30حماه05150112841حلبيهبشرى سليمان الحسن125209101275
1933معلم صفوزارة التربيةالال83.3720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-03حماه05010403310شهامهسميره محسن الجزار125309101276
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2020170معلم صفتربيةإجازة1986-05-01حماه05100024720هناءهيفاء حمدو الحمدو125409101277
1939مدرسوزارة التربيةالال66.8720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010473400سحرفداء محمود حمد125509101278
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.3820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010258813فاطمهاسراء عبد المنعم الخطيب125609101279
1939مدرسوزارة التربيةالال62.3620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010160815ليلىاالء صفوان مبيض125709101280
1993مدرسوزارة التربيةالال70.7920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-24حماه05010664687نجوىخديجه فائز الفاعوري125809101281
1933معلم صفوزارة التربيةالال73.4220190معلم صفتربيةإجازة1997-04-16حماه05200051123فطيم الصياديآسيا عبد الحليم القشالن125909101282
وزارة الزراعة الال61.6120140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010622869قمرلينا سمير العيان126009101283

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8520170معلم صفتربيةإجازة1993-01-31إدلب07090142638ابتسامهيا عبد الحميد معتر ماوي126109101284
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.3720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-01حماه05050072509ابتسامهبا مصطفى اسبر126209101285
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.6520210معلم صفتربيةإجازة1999-08-14حماه05180020710نجاحفاطمه عبد الهادي يوسف126309101286
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.1620210معلم صفتربيةإجازة1999-08-28حمص04140064003الهامهيا بسام قطوف126409101287
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال58.9120090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-02حماه05050023589امينهفاطمه علي الشعار126509101288

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1072مدرس

1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.9020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-10حماه09120049223سهىاسماء رياض العبد العزيز126609101289
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.6720190معلم صفتربيةإجازة1996-10-11حماه05010181160شذىكريس حسام البرشيني126709101290
945دارسوزارة الموارد المائية56معاون رئيس شعبةوزارة التربية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.6220180دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-06-01حماه05150091488عيدهجيانا محمد سلمان126809101291

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.3220180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05220020940رياحجنان صالح الحسن المصري126909101292
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.9120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-20حماه05150115985محاسن عيسىسمر محمد عيسى127009101293
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.5020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-20حماه05200021230ندى رزقآنا تامر قنزوع127109101294
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.2920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-05حماه05070024557ريهجدعان شحاده الخطاب127209101295
1947مدرسوزارة التربيةالال57.0020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05020075104منىدعاء عبد الحميد نبهان127309101296
وزارة التعليم العالي الال69.2620190نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1993-10-05حماه05160021277عليالمي علي حسين127409101297

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

4

1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال70.5220110رياضياترياضيات<-العلومإجازة1986-05-01حماه05210003415زينبعيوش احمد السلوم127509101298
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال53.8420070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-03-01حماه10090105445مريمسحر عزت زغيبه127609101299
1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال71.4120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-08-11حمص04020000800شاديامادلين ايمن ادريس127709101300
1952مدرسوزارة التربيةالال59.2820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-02حماه05010093324تركيهناهد محمد سبسبي127809101301
1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال54.1520100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-03-01حماه05010068443وطفهمنال احمد جودت جلعوط127909101302
1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال70.1020210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1998-01-25حمص04120090820هيامربا بدر حماده128009101303
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.1920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه04140026707ريمهدارين عدنان الحسين128109101304
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال67.8520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-10حماه05050085763ايمانرشا محمد رحمه128209101305
1993مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال73.3120136رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-06-28حماه05090004784هناءاحمد نعمان رحمه128309101306
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال66.4320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-16حماه05020055776وضحههدى حسين الزاد128409101307
1957مدرسوزارة التربيةالال59.2020150شريعةشريعةإجازة1991-01-20حماه05020030927مريممحاسن محمد الياسين128509101308
وزارة الشؤون 342دارسوزارة الماليةالال79.9020174حقوقحقوقإجازة1995-01-03حماه05140006127املغياد وفيق عبدو128609101309

االجتماعية والعمل

346دارسوزارة المالية1004مفتش عمل زراعي

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال59.4420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-09حمص04220000880ازدهارلميس محمود الحسن128709101310
مصرف سورية الال68.9320200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-04-17حماه05010302478روعهبيان عامر النشار128809101311

المركزي

1019دارس اقتصادي
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1938مدرسوزارة التربيةنعمال60.2420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-09حمص04220000882ازدهاراليس محمود الحسن128909101312
1968مدرسوزارة التربيةالال59.5920200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-01-03حماه05050163472زهور عباسصبا علي جوهره129009101313
1934معلم صفوزارة التربيةالال69.4020200معلم صفتربيةإجازة1998-07-23حماه05010388380بندرعال بديع الكردي129109101314
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.8920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010851481لمىروان اسامة الرفاعي129209101315
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.4020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-22حماه05150028594غادهلودا عادل خضور129309101316
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال60.8120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه06090110052وفاءزهراء محمد االبراهيم129409101317
501معاون رئيس كتابوزارة العدل342دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال54.91200510حقوقحقوقإجازة1978-01-02حماه05120012795فاطمهعبد هللا علي شيخ علي129509101318
1955مدرسوزارة التربيةنعمال61.7020210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-09دمشق05150113231داللعال محمود العبد الرحمن129609101319
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.1220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-10حماه05010034517سمرصفا مامون الطرشة129709101320
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.2920170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20حماه10030003742ربابلميس سهيل صارم129809101321
1994مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال69.9620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حماه05010647608غادهحفيظه حسين معاليقي129909101322
1933معلم صفوزارة التربيةالال84.3220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010708374دعاء عبدييمنى رامي عبدي130009101323
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010252588منالوالء عمار سويد130109101324
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.1320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-20حمص04220061644اكتمالمنال عبد العزيز االستانبولي130209101325
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال63.7120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-08الحسكة08090063927جورجيت كنهوشمارسيل الياس كبرئيل130309101326

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1993-04-25الالذقية05170007648وردهبشيره حسن علي130409101327

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال67.6520210فيزياء

1933معلم صفوزارة التربيةالال58.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010252589منال اشرفياالء عمار سويد130509101328
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.1520100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-20طرطوس10030012631وطفاغانيا سليمان عيسى130609101329
وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربيةالال59.6920150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حمص05010426878وفاءبدور محمد تيسير عياش130709101330

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1941مدرسوزارة التربيةالال60.7720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02دمشق05060004267ليلى درويشهبه سليمان عبدو130809101331
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.3420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-15طرطوس10040005329داللعال علي كناج130909101332
وزارة االقتصاد الال86.4720200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-06حماه05010285189مها سالمقمر صادق الشيخ ياسين131009101333

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

943مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

1940مدرسوزارة التربيةالال58.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05100032530سميرهمرح صالح علي131109101334
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.6920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-10طرطوس10040010762ورودريم سلمان عاصي131209101335
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال73.5820120تاريخآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-11-15الالذقية10130012316سحر الخطيبلمى فاروق حسينه131309101336
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.0320080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-15دمشق05100033597خديجهعال حسن منصور131409101337
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال73.2820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-12-01دير الزور05180038166فاديه وسوفحنان فارس درويش131509101338

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1081مدرس

واإلصالح الزراعي

1066مدرس

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية57معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال66.7620210محاسبةاقتصادإجازة1995-08-25حماه05120014270مفيدهجنان حكمت محمد131609101339

الموجودات

وزارة الشؤون 925

االجتماعية والعمل

88معاون رئيس شعبة

بوليستا عبد هللا شاويش 131709101340

المصري

1998مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال55.5920000رياضياترياضيات<-العلومإجازة1975-07-10حماه05011026387حنان

1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال58.4920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-28الالذقية06020014880سهيال مزيقربا محمد اليقه131809101341
وزارة الزراعة الال70.7920127مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-06-01حماه05160004909فوزهحسن ابراهيم الديبه131909101342

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال62.1120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الالذقية06110058573سميعهياسمين معين ناصر132009101343
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.7920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-10الالذقية06220034913ترياقميساء عدنان عباد132109101344
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال76.8320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-01دمشق05150037965نهاد علياريج علي ديوب132209101345

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.0220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه01020312231شاديهأالء محمد نظيف اجليقين132309101346
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال64.8220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-21حماه05180027749منابتول رياض وهبي132409101347
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.7620180معلم صفتربيةإجازة1996-10-20حماه05200013116ربى العوض الجلقيساره عبده نجار132509101348
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال57.4020180معلم صفتربيةإجازة1989-09-13حماه05020079167فاطمهنهله محمد حديد132609101349
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.0920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05120051661مفيدهروال محمد غازي132709101350
وزارة التجارة الال74.0320090مالية ومصارفاقتصادإجازة1984-03-02الالذقية06010229358سهاماريج شريف وطفه132809101351

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية203معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.4320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-18الالذقية06190003702مريمابتهال ابراهيم حسون132909101352

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-05-17حماه05220020525مضامهفطيم حسين الواوي133009101353
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةنعمال60.2420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-22حماه05190006503نهادلمى جابر صالح133109101354
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.9020210معلم صفتربيةإجازة1988-03-13حماه05020079169فاطمهناديه محمد حديد133209101355
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال67.5620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-10حماه05200013031سميهكلودا فاتح نجار133309101356
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.4320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-25حماه05160024645شذالجين نضال مصطفى133409101357
1980مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال72.0020183تربية رياضيةتربيةدبلوم1995-01-01حماه05220023763هويدا المحمودسالم بسام سلمو133509101358
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.8920140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-05طرطوس10040003956سلمىمنال محمد محمد133609101359
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال69.8220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-09حماه05050119865امينه فياضايمان عادل المحمود133709101360
1938مدرسوزارة التربيةالال61.7620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-15طرطوس10220027359أملليال أصف اسماعيل133809101361
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.4520210معلم صفتربيةإجازة1997-06-28حماه05030059265فاطمهريم رضوان الداود133909101362
وزارة الزراعة النعم59.0520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-06-01حماه04110007012غادهمرفت عاصم العموري134009101363

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2920190معلم صفتربيةإجازة1994-03-18حماه05200013109ربىماريا عبده نجار134109101364
1938مدرسوزارة التربيةالال62.0220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-28طرطوس10120002406وفاء معالمنيره عبدهللا حسين134209101365
1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال77.1320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-06حماه05010313802ندىنجوى سلمان ال سليمان134309101366
1995مدرسوزارة التربيةالال71.8220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-04-10طرطوس10270001408أميمهزينه طاهر معال134409101367
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.7320070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-02حماه05010513107امل كرديمطيعه غازي البيطار134509101368
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-25حماه05200025023علياشروق حمدو العبيد134609101369
1935معلم صفوزارة التربيةالال59.6420200معلم صفتربيةإجازة1994-07-18حمص04140054184ايلينلورين عبد المعين ابراهيم134709101370
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال65.4820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05150115665نعيمه محفوضرشا محمد محفوض134809101371
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.4720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-02حماه05100026022خالديهامنه سليمان العبد هللا134909101372
وزارة الزراعة الال62.8820160إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-11-05حماه04170084101لطيفهمرام عبد اللطيف الخضور135009101373

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.9420170معلم صفتربيةإجازة1995-09-20حماه05220022203مريمخديجه فراس سبيع135109101374
1935معلم صفوزارة التربيةالال61.6120200معلم صفتربيةإجازة1996-05-01حمص04140026694ندى عليجواهر معين خليل135209101375
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال58.4320130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-28حماه05150061863رضا خليلبثينه نظام بشور135309101376
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةنعمال62.7320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-04الالذقية06090109101مديحهرزان محمد سليمان135409101377
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.5720090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01طرطوس10090005093وحيدهلمي عيسى فارس135509101378
وزارة الزراعة الال62.6220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-01حماه05150096388غصون العباساشراق صالح صاطور135609101379

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1998-01-01طرطوس10270022520فاطمهسلمان هيثم عامر135709101380

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال73.6720200فيزياء

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.0520210معلم صفتربيةإجازة1998-07-13حماه05030021465سناء السلماننبيلة حافظ الحمادة135809101381
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.6520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-08حماه05010042770امونجيهان اسعد الربيع135909101382
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1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.2020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-31حماه05010683400مهديهنور محمد جمال السلوم136009101383
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.7720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010156350شهيرهرائده حمود اسعد136109101384
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.8120130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-07طرطوس10090084423فاطمه صيوحميراي يوسف سميا136209101385
1995مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال69.0020201رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05100056057غيثاءعلي محمد عيده136309101386
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.2420200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05220005932علياءهاجر حسين التركي136409101387
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.3020190معلم صفتربيةإجازة1987-01-01حماه05020089780امنهمها حمدو مشعل136509101388
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال58.2420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01حماه05020151484نائلهصبا احمد صطيف136609101389
مصرف سورية الال81.6020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-10-07حماه05010408582فطيمصفا عبد العزيز المحمد136709101390

المركزي

1019دارس اقتصادي

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال66.2420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10260006083مفيده احمديارا سمير محمد136809101391
1955مدرسوزارة التربيةالال61.2820200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-28دمشق05010338860غنجهاروى رفعت االبراهيم136909101392
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةنعمال68.2720211رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-27حماه05150071167جميلهنمير منصور حسن137009101393

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1081مدرس

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-28حماه05050091580سناءسوسن محمد فيصل الحايك137109101394
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.3320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-28الالذقية06110054330وفاءبلسم معين عيسى137209101395

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال69.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-08الالذقية06110054331وفاءبثينه معين عيسى137309101396
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-30حماه05170032853فوزيهرغد محمد سالم137409101397

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال73.1520210فيزياء

1995مدرسوزارة التربيةالال73.7920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-07حماه05170032957فوزيه سالمرهف محمد سالم137509101398
1939مدرسوزارة التربيةالال64.6220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-25حماه05010045927غاليهربا جميل االبراهيم137609101399
56معاون رئيس شعبةوزارة التربية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال57.7120030حقوقحقوقإجازة1979-01-01حماه05040037483صبريهعبد هللا علي ابراهيم137709101400
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال72.4120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-26حماه05010503041رغدهنور مصطفى الصباغ137809101401
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.7320190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-23حماه05030037641فهميهمرام احمد العكاري137909101402
2000مدرسوزارة التربيةالال72.1720150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-05حماه05200000933تغريداسعد كمال الحج138009101403
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.7220180معلم صفتربيةإجازة1996-01-09حماه05010759276خديجه حسيننور اكرم حسين138109101404
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال59.7320150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-15الالذقية06020023475اسيمهساره محمد مرتكوش138209101405
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.9820120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-02حماه05200001260منىساره نديم دومط138309101406
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال60.0820130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-15الالذقية06200081906نجوىنبال عماد حمدي138409101407
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال62.0720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-12الالذقية06200068458نبيال صبحميسون مالك محال138509101408
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال73.9320172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-01حماه05030005901فضةسامي عبد الهادي الشمالي138609101409
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.7820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-21حماه05010474642منيرهمروه خالد الدياب138709101410
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.5920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-01حماه05200016716غصونغاده ماجد شعاع138809101411
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.5920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05030011265ليلىشذا احمد المحمود138909101412
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.0420190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07110015820رائدةرغد عبد المنعم حاج جدوع139009101413
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.2920201معلم صفتربيةإجازة1997-01-11حماه05030049307فاطمة العيسىسليمان محمد الونوس139109101414
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.5920180معلم صفتربيةإجازة1996-08-01حماه05010558351فاطمهزهور خضر الصالح139209101415
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال57.7920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05020104254منيرهمنال احمد الحسين139309101416

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5220180معلم صفتربيةإجازة1996-08-14حماه05020111362فاطمه ندافأسماء أحمد قطاش139409101417
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.9320210معلم صفتربيةإجازة1995-07-01حماه05020051150هديههند ياسر الضامن139509101418
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال66.2820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-18حماه05010719993خديجهفاطمه صالح الدين الحفيان139609101419
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال58.3920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-27حماه05100056446اسعاففداء غازي المحمد139709101420
فيزياء <-العلومإجازة1992-01-25حماه05150004893هيفاءصفا احمد ابو الجدايل139809101421

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.1020210كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1097مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.5720160معلم صفتربيةإجازة1995-01-05حماه05220017721عزيزه االبراهيمميرنا حسن أبو جروج139909101422
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.0720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05120002528لينهزينه فريد السليمان140009101423
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.2320170معلم صفتربيةإجازة1995-01-05حماه05140001015ردينه محفوضمروى رياض حسن140109101424
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.6720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-31حماه05150095486فائقهمها عبد الكريم سعود140209101425
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال77.3120210معلم صفتربيةإجازة1999-03-17حماه05120000686ختامصفاء محسن يوسف140309101426
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةنعمال56.3620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-19الالذقية06020083972نوال عليحال محمد كحيله140409101427
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.9720144تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-27حماه05030042489رئيفةهالل حبيب االحمد140509101428
1995مدرسوزارة التربيةالال71.8920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-04طرطوس10020022177رحابوئام محمد بكره140609101429
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.1320171لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1995-01-01طرطوس10160053796فاديه محمدابراهيم حسن حسن140709101430
وزارة الزراعة الال65.6820192إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-09-01حماه05050080110ردينهعدنان احمد العبود140809101431

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

وزارة الزراعة 1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال71.7420160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-01-29حماه05140012039سفيرهصقر ابراهيم محمد140909101432

واإلصالح الزراعي

1096مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.3020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05120000233امنةزينب بشار جنيد141009101433
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال58.6820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-29حماه05120050140جميله الموعيهال مزيد سلوم141109101434
1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال73.7120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-20حماه05200071999خالديه العلينور عمر الخالد141209101435
1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال59.1320210شريعةشريعةإجازة1994-05-06حمص04170044654زهرهفاطمة بسام الحاج يوسف141309101436
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال67.2020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-20طرطوس10270023308رئيسهجمانه عماد حمود141409101437
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.2020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010146821وفاء شبلياالء ياسين الدرغام141509101438
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.5320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-29حماه05010444692كاملههبه محمد عمران141609101439
1939مدرسوزارة التربيةالال62.1120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010150441منىبراءه عبد العزيز األحمد141709101440
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال70.6120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-07-05حماه05030023467كوكبآمنه محمد جعبو141809101441
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.3120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100050153اسعاف الجاسمهناء هائل السالم141909101442
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05200085010نضالغاليه خالد الرواس142009101443
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.8620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05100027930ناريمانجهينة علي العلي142109101444
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100024293منى الصطيفسميره علي الفجر142209101446
تغريد شيخ عبد خديجه محمود الصيادي142309101447

القادر

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.4720200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200086632

فيزياء <-العلومإجازة1997-10-15حماه05070052407فاطمهايمان عبد الرحمن تاجو142409101448

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.7820210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.2120170معلم صفتربيةإجازة1995-01-10حماه05010452831رقيههاجر محمود الخليل142509101449
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.9920200معلم صفتربيةدبلوم1997-01-05الرقة11020003173فطيمرحاب حمود التمر142609101450
وزارة الشؤون 1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباءنعمال72.0120152حقوقحقوقإجازة1991-04-24حماه05140026857نعامهحمزه اكرم خضره142709101451

االجتماعية والعمل

342دارسوزارة المالية1004مفتش عمل زراعي

وزارة التجارة الداخلية 1078مدرسوزارة السياحةالال74.5920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-10-02حمص05170010608انعام محمودريم محمد صالح142809101452

وحماية المستهلك

944مدققوزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

1994مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.8920172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-03-01حماه05170049408يونانباسل علي ديب142909101453
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.8520193معلم صفتربيةإجازة1994-02-20حماه05150064912انتصارربيع محمود علي143009101454
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.0720200معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05120054224رابيهواحه منذر شلهوم143109101455
1953مدرسوزارة التربيةالال62.5920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05010505153مخلصهفاطمة مرهف الهنداوي143209101456
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال77.1520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05120038935منىمرح محمد عدله143309101457
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1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال64.3320183فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05150048096فائزه الحمادهحيدر حبيب قاتول143409101458
وزارة االقتصاد الال58.4720200حقوقحقوقإجازة1992-01-01حماه05140026021جميلهوسام سمير خضرة143509101459

والتجارة الخارجية

349دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية1058دارس قانوني

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال58.1820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-10حماه05050101082نجاحباسل حسن زيدان143609101460
1933معلم صفوزارة التربيةالال79.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-02-12حماه05010033440سمرإناس صبحي طه143709101461
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.5520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020020625خديجهايمان محمد العسكري143809101462
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.7820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05030065619وصيفه وسوفرهام عيسى وسوف143909101463
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال73.5720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-08-01حماه05020157146هدىهبه عبد الرزاق العسكري144009101464
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال69.0520170إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05050103037روعهفاطمه سامي النجار144109101465

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1074مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.6320200معلم صفتربيةإجازة1998-06-12حماه05020153946سميه الحسينفرح ماجد الزمزوم144209101466
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-03حماه05100053296عليااسماء خالد البراهيم144309101467
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال66.6020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-01حماه05020123083حياة خليل العمرثراء وائل الرحال144409101468
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.4020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-17حماه05070026352نجومهخالديه محمد العلي ادريس144509101469
فيزياء <-العلومإجازة1996-02-02حماه05070019897فاطمهياسمين عبد الرحمن تاجو144609101470

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.5420180كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.1220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05050106388فاطمهشذى اياد الجرف144709101471
1938مدرسوزارة التربيةنعمال59.1020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-26دمشق05190012210سهام خضورضحى سليمان عباس144809101472
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال67.7820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-11-29حماه05030013859فطيمسها حسن شنتير144909101473
1944مدرسوزارة التربيةالال64.7820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05190004445رحابميساء صارم مصطفى145009101474
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.7220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200048595كسريه الباروديبشرى رجب الرجب145109101475
1938مدرسوزارة التربيةالال60.0420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30حماه05200074784رتيبهبشار محمود سوقه145209101476
1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال76.3520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-01حماه05010136926رغدهبراءه عبد الكريم العيان145309101477
1945مدرسوزارة التربيةالال57.0620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-16حماه05010634112فداءزكريا محمد الحسين145409101478
وزارة االتصاالت الال72.3920210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-01حماه05010221218داللتهامه محمد اليوسف145509101479

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.6920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05220014629غادهعال فضل اسويد145609101480
وزارة التعليم العالي الال70.6220200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-04-01حماه05010310788رنا االورفلينور بسام قيطاز145709101481

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

7

1938مدرسوزارة التربيةنعمال57.0020138جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-01حماه05150088291فريزهفادي محمد سلوم145809101482
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.8720100معلم صفتربيةإجازة1989-03-17حماه05010565122رغدهعبيده مهند بارودي145909101483
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.0320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-09حماه05220020305صفية اسويدنور بدر الدرويش146009101484
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.3620200معلم صفتربيةإجازة1997-02-23حماه05050217659فاطمة الخطيبايمان محمد عفاره146109101485
1938مدرسوزارة التربيةالال64.5020190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-08حماه03020011541زبيدهنجوان احمد محمد146209101486
1934معلم صفوزارة التربيةالال83.3920200معلم صفتربيةإجازة1998-08-04حماه05010261357مريمشيماء محمد جعبو146309101487
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال82.5820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020052998هديه العثماناحسان ابراهيم الحمروش146409101488
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال75.9120180معلم صفتربيةإجازة1996-06-28حماه05010262316مريمغدير محمد ميواك146509101489
1934معلم صفوزارة التربيةالنعم65.8720170معلم صفتربيةإجازة1995-05-26حماه05030041712غصون اليوسفغفران علي الترك146609101490
1939مدرسوزارة التربيةالال60.8320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-18حماه05010368608سناءلينه رضوان الحسن146709101491
1942مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحة1077مدرسوزارة السياحةالال62.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-24حماه05190015630فتات ابراهيموالء ياسين حسن146809101492
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.7620110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-03طرطوس10110002337هالةاريج عباس غانم146909101493
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.5320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-17الالذقية06010396280مريمحنان جابر عثمان147009101494
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.3120150معلم صفتربيةإجازة1982-04-29الالذقية06020024623اصالنهنسرين محمد الصوا147109101495
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.1620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01حمص04010779350فداء السالمديمه عيسى السالم147209101496
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.2820180معلم صفتربيةإجازة1996-05-18حماه05170030598نديمه مخلوفامامه يوسف حمدان147309101497
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال61.5720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05120041644نعيمهاالء محمود سلوم147409101498
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال62.8120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010243094أملنور ابراهيم أبي أمون147509101499

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.6420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-04حماه05200040784وجيههداليا حسين موجو147609101500
1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال62.6720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-23حماه05200040705وجيههيمان حسين موجو147709101501
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200066743ساميه مشعلرهف مصطفى المصطفى147809101502
1939مدرسوزارة التربيةالال61.9520070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-08-14دمشق05010136628حنان المطروسيم فيصل شكري147909101503
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05020058383عمرههزار عبد المنعم عبد السالم148009101504
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال71.2020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-21حماه05150008829صباحوفاء احمد الحوري148109101505

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1936معلم صفوزارة التربيةالال75.6320180معلم صفتربيةإجازة1995-04-11حماه05010262108خشيفبيان محمد الضايع148209101506
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال71.4620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-14حماه05010399237امنهباسمه محمد برادعي148309101507

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1064مدرس

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.0920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-05حماه05200095452روضه الجاموسضمار نجيب القدور148409101508
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال56.8520050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-04-01حماه05050074376نعيمهأحالم ورد ورد148509101509

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1072مدرس

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال68.2920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-31حماه05150018856زهورريم سامر الحلو148609101510

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1961مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربيةالال60.6720200شريعةشريعةإجازة1991-01-30حماه05160007661فرنجيهغانا محمد وسوف148709101511
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال69.8520200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حماه05150054680هدىوالء سليمان اسعد148809101512

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال59.8820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01حماه05120001773فريزه الملحموجيهه علي سلوم148909101513
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.6920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-02حماه05030050133مجيدهعفراء يوسف الحاتم149009101514
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.5120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-29حماه05150110981عيده القوجهفاطمة خليل االسكندر149109101515
وزارة الزراعة الال55.2820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-24حماه05010010761خيريهفاطمه عبد هللا تليتي149209101516

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1065مدرس

1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.8220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-27حماه05010728728هدى السطوفهزار يحيى االحمد149309101517
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010701186مائدة تليتيبتول عبدالرحيم تليتي149409101518
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.9220170معلم صفتربيةإجازة1972-03-18حماه02320223590وجيهه خدوجروال مصطفى غالي149509101519
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.8120180معلم صفتربيةإجازة1995-07-14حماه05100008792ميادهورود سمير شهدا149609101520
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالنعم61.6120180معلم صفتربيةإجازة1993-08-10حماه05100001617رويدهماري رائد وردة149709101521
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.1020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100003612حنان الياسمرح عماد جرجس149809101522
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-30حماه05200017463لما ندافمنى فراس زحلوق149909101523
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1220180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05100017547لونا اسكافمرام ميخائيل سلوم150009101524
1938مدرسوزارة التربيةالال61.8720210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05100012408لينا اسعداروى وليد عراض150109101525
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100014736مجدسالي جرجس منصور150209101526
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6020120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-21الالذقية06210000117امال خضرهديل ناطق خضر150309101527
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9320200معلم صفتربيةإجازة1992-01-02حماه05110092661سهام المرادغيداء يوسف الشيخ150409101528
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.8920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100012706رحابروكسان رائد الديوب150509101529
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0120180معلم صفتربيةإجازة1996-04-03حماه05100081436الهام فريججياال توفيق بنود150609101530
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6020180معلم صفتربيةإجازة1985-03-01حمص05110091915سهام المرادغاده يوسف الشيخ150709101531
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1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1520190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200007819ابتسام فرحهميرنا سعيد اسعد يوسف150809101532
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-23الالذقية10100000747فلايرمي حسين زينه150909101533
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2420180معلم صفتربيةإجازة1996-07-27حماه05100012893غنوه اسبرمايا ميالد سلوم151009101534
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.3020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-20حماه05050140718ريمهفداء خالد المحسن151109101535
وزارة الزراعة الال67.3520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-01-15حمص04010151342ماجدهفاتنة عبدالكريم حمود151209101536

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال74.3520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه10220033933عدال عبودلما علي جنيد151309101537
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةنعمال62.0020120فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-05حماه05150056815موبيلياوئام احمد شعبان151409101538
وزارة الزراعة الال63.4220210إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-01-01حماه05090021547مريمفاطمه خضر رزوق151509101539

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.8320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-21حماه05030060552فاطمةسناء علي البدور151609101540
فيزياء <-العلومإجازة1992-10-13حماه05020046914مريمغاده أحمد كدور151709101542

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1987مدرسوزارة التربيةالال68.1320200فيزياء

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.1520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-01حماه05050062997صباح الخليفرشا خالد االحمد151809101543
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.2220180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-24حماه05020010190فاطمةأسماء علي الموسى151909101544
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01حماه05040027874اعتماد سراجزهراء ابراهيم الحاج عبدهللا152009101545
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6820190معلم صفتربيةإجازة1989-09-25حماه05030059836نعيمهصابرين خضور وسوف152109101546
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05040027871اعتماد سراجفاطمة ابراهيم الحاج عبدهللا152209101547
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.5320180معلم صفتربيةإجازة1983-04-01حماه03110077212هيامليلى محمد رضوان عثمان152309101548
1953مدرسوزارة التربيةالال56.2120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01حماه05050136335حجيلهشعيله حسن العلي152409101549
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010364826رفاهرشا سامر الطرن152509101550
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.0420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-11حماه05030016301مزيده بواكمرهف سميح النور152609101551
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.3820210معلم صفتربيةإجازة1998-04-01حماه05220003138سناء المحمدالهام خالد الفارس152709101552
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.9120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30حماه05200032057رحابهناء ياسر الحكيم152809101553
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8420180معلم صفتربيةإجازة1981-02-05حماه05100018652عنده الجاسمسهام خالد العاشق152909101555
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.4820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200029186لمارنيم أيمن عرفات153009101556
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.0620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05010736162نزههمنتهى مصطفى رحال153109101557
1934معلم صفوزارة التربيةالال66.4720210معلم صفتربيةإجازة1996-09-22حماه05030020104لوسه جرجسليليان حسان العبد هللا153209101558
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.1620200معلم صفتربيةإجازة1995-04-07حماه05020062071فاطمهخديجة محمود القدور153309101559
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.9720210معلم صفتربيةإجازة1999-06-03حماه05010743147مريم الحسينفاطمة خالد الحسين153409101560
حاسوب ونظم اقتصادإجازة1986-01-05حماه05010089209احسانصفا احمد زعرور153509101561

معلومات

وزارة االتصاالت الال71.6820070

والتقانة

943مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال57.9620190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-05حماه05010557691غادهبسمه عبد الرحمن سالوسي153609101562

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1065مدرس

1953مدرسوزارة التربيةالال60.3620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05020063208اسماء السندرغده رفعت خراش السند153709101563
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال69.6620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010004164غنىغدير عميد الشيرازي الصباغ153809101564

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال67.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05020052190فاطمة اسماعيلرجاء محمد الحجي153909101565
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-07-01حماه05020052893يسرى زيدانشفاء ياسين زيدان154009101566
فيزياء <-العلومإجازة1995-01-08حماه05010004121غنىغيداء عميد الشيرازي الصباغ154109101567

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.1520210كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربية1067مدرس

وزارة الزراعة الال55.6920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-09حماه05010615038رفيف جوادرشا محمد خالد مراد آغا154209101568

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1065مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010258814ابتسام جرجنازيامل يحيى الخطيب154309101569
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال78.0120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05010105964روعهراما أيمن السبع154409101570
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.1120180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010105970روعه المصريرولى ايمن السبع154509101571
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-08حماه05010132772سهام نوفلاسراء يحيى المولى154609101572
وزارة التعليم العالي الال68.2120190طب بيطريطب بيطريإجازة1993-01-01حماه05010653274سمرنسرين أمجد الشققي154709101573

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

204طبيب بيطري

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.3520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010904373رهيف سراقبياالء محمد حمصي154809101574
مصرف سورية الال84.2420200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-15حماه05050113709شمسه الرسالنخديجه محمد صطوف الرسالن154909101575

المركزي

وزارة االتصاالت 1019دارس اقتصادي

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8420200معلم صفتربيةإجازة1993-07-30الرقة11010150248كريمه الفرجفرح غازي حمدان155009101576
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.1920210معلم صفتربيةإجازة1995-01-05حماه05010326851غادةرهام محمد حجازي155109101578
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.9720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010037163صباح موسى باشازينه جمال موسى باشا155209101579
وزارة التعليم العالي الال70.2320200طب بيطريطب بيطريإجازة1980-03-15حماه05010263789صفاءهال نصر خليف155309101580

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

204طبيب بيطري

فيزياء <-العلومإجازة1997-02-25إدلب07240071090ظريفةأماني محمد عماد قره خليل155409101581

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال72.7220200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1089مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-09حماه05220019306وفاء الحلوصبا احمد السليمان155509101582

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.2020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010274266فاطمه الخضربتول أحمد العبد هللا155609101583
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.3920180معلم صفتربيةإجازة1996-02-25حماه05220005012حسنهايمان مهدي العبيد155709101584
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال57.1520200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حماه05020117405انصافهبه احمد السليمان155809101585
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.3720190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010652763مهديهخديجه محمد جمال السلوم155909101586
1939مدرسوزارة التربيةالال68.8220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-26حماه05010567338هيامياسمين محي الدين الحاج156009101587
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال61.0020110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-01حماه05010311335هدىنور محمد خير شيخ خليل156109101588
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال79.7020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-01-05حماه05010294803جميلهباسل نور الدين الزالق156209101589
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.8020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-12حماه05020117386انصاف شفيعهيا اأحمد السليمان156309101590
1981مدرسوزارة التربيةالال71.7920120فنون جميلةفنون جميلةإجازة1988-10-10حماه05050018172رفعهسوسن احمد الخدام156409101591
1936معلم صفوزارة التربيةالال66.3720190معلم صفتربيةإجازة1985-01-10حماه05010237019غصونرانيا غازي الطماس156509101592
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.3120175لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20طرطوس10100017799زاهيهاحمد يوسف نور الدين156609101593
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال82.1420210معلم صفتربيةإجازة1999-06-02حماه05170041254انتصاردعاء سالم البرو156709101594
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال79.6720210معلم صفتربيةإجازة1999-09-12حماه05170045779هدىزينب اياد العلي156809101595
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.4620210معلم صفتربيةإجازة1999-07-22حماه05200006052حنان العيسىنور بسام طنوس156909101596
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال67.8420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-30حماه05050074514نبيههراما سليمان ابراهيم157009101597
1936معلم صفوزارة التربيةالال69.5820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-30حماه05010233754براءة الطماسنغم صفوان الطماس157109101598
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-27حماه05010646012نجاحعائشه عامر هجيج157209101599
وزارة االتصاالت الال73.6520200مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-02-12حماه05070018892منيرهريام حسين غيبور157309101600

والتقانة

943مدققوزارة الموارد المائية944مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.5020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-25حماه05050165639سمر موسىنور يوسف القصير157409101601
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال65.1720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-12حماه05110018675ختام الرسالنسعاد حسن الكنج157509101602

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1995-09-11حماه05150094780بسيمهراما احمد نصر157609101603

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.1320210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.1520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-25حماه05150106362حسناءكلوديا ماجد محفوض157709101604
1936معلم صفوزارة التربيةالال67.6520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010592524مريماحمد محمد عيد ديب157809101605
فيزياء <-العلومإجازة2000-01-05طرطوس10230016894ساميه صالحريم محمد يوسف157909101606

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال84.6220210فيزياء

1936معلم صفوزارة التربيةالال60.7620200معلم صفتربيةإجازة1991-05-01حماه05020095354مريماالء مشهور الحاج محمود158009101607
1936معلم صفوزارة التربيةالال78.8420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010592641سهامبيان فواز ديب158109101608
1936معلم صفوزارة التربيةالال66.9820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010712120نوالساره قاسم حجازي158209101609
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.1120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05120055743عبير السليماننغم محمد الجردي158309101610
وزارة التجارة الال73.4820190إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-02-15حماه05120024060نزههرشا عبد الكريم ثلجه158409101611

الداخلية وحماية 

المستهلك

259مساعد إداري أولوزارة الصناعة73معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-27الالذقية06010346351سناء زريقنائله سامي شحرور158509101612
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010689678فاطمهزمزم غازي الفارس خلوف158609101613
1990مدرسوزارة التربيةالال68.9120200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1998-04-24حماه05150055922شفق صاطورلجين احمد بدور158709101614
1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.0320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-01طرطوس10160141419رانيهميس محمد محمد158809101615
فيزياء <-العلومإجازة1994-01-01حماه05100026791عصريهترفه مناع العبد هللا158909101616

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال67.0520200فيزياء

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.5820210معلم صفتربيةإجازة1996-01-20حماه04230012799اسمهانلمى ابراهيم المصطفى159009101617
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.2520090لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-01-31حماه05190002956نبيههسناء حيدر ديوب159109101618
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال77.5820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010653456نوال ديبميس هيثم عبد الرحمن159209101619
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.6420190معلم صفتربيةإجازة1997-03-13حماه05010410980اميرههدى عبد الحكيم الدياب159309101620
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.0720200معلم صفتربيةإجازة1991-04-04حمص04010931937داللميس احمد الحماده159409101621
1979مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال69.5420145تربية رياضيةتربيةإجازة1989-07-20حماه05120008165فاطمهحازم عيسى خلوف159509101622
وزارة الزراعة الال71.0320174تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-01-01حماه05070012581ثناءانس احمد الحواط159609101623

واإلصالح الزراعي

وزارة االتصاالت 203معاون رئيس شعبة

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.2520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05150050750فاطمه منصورغيداء علي ملحم159709101624
وزارة الموارد الال70.0520160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-04-26حماه05050119960سهيله زينويارا عبد الكريم رجب159809101625

المائية

2141جيولوجيوزارة الموارد المائية942باحث

1973مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال68.7420127تربية رياضيةتربيةإجازة1990-01-04حماه05030013915نجاحجابر يوسف الحسين159909101626
وزارة الموارد الال69.1620200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05220018617خالديهمنار يوسف الحسن160009101627

المائية

معاون رئيس شعبة 

المحاسبة 

والمستودعات

وزارة االتصاالت 927

والتقانة

943مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010743173هند حسينمحمد احمد حسين160109101628
1076مدرسوزارة السياحة1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.2020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-27حماه05010286787شمسهزبيده محمود المصري160209101629
1941مدرسوزارة التربيةالال56.5120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-21حماه05050155836فاطمهفرح خالد العلوش160309101630
1988مدرسوزارة التربيةالال68.7020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-09-04إدلب07110061828خالديةديما عبد هللا اللطميني160409101631
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال80.4720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05120004637غيساء اسماعيلزينه علي علي160509101632
1935معلم صفوزارة التربيةالال64.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-11-18حماه05150031553فادياالنا ناصر غانم160609101633
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.3720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05200062136تركيهسوزان حسين المحمد160709101634
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-05حماه05110022370بثينهمها عبد الكريم الكنج160809101635
1935معلم صفوزارة التربيةالال75.8220210معلم صفتربيةإجازة1999-02-07حماه05150001017هدى العمراية بشار العمر160909101636
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال69.4520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-01حماه05210027567امنهفاطمه عبد المجيد رحمون161009101637
2000مدرسوزارة التربيةالال68.3020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-11حماه05200005208ليناسانتا غزوان شموط161109101638
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.8720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-13حماه05020024735ابتسامرجاء خالد حديد161209101639
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال71.1420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200032260سميره ابو علوبتول حسن الحكيم161309101640
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.0120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-06حماه05010814063عائشةدعاء محمد العباس161409101641
وزارة الزراعة الال66.1620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-30حماه05150022885سحرآيه حسين يهلوان161509101642

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1072مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1079مدرس

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1935معلم صفوزارة التربيةالال65.7120210معلم صفتربيةإجازة1999-04-10حماه05150052955وسامآيه حبيب علي161609101643
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.9720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-05حماه05010603666نايفهربى احمد المصري161709101644
1953مدرسوزارة التربيةالال69.0820151تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-13حماه05050150924حبوسخالد محمد الشحود161809101645
1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.9220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-01حماه10260036722وزيره سالميمايا وهب شعبان161909101647
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.0920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-11حماه05010096588امنهصفاء مصطفى السليمان162009101648
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.1820210معلم صفتربيةإجازة1998-06-09حمص04010161563اسمهانسوسن تميم المصري162109101649
وزارة الزراعة الال70.2820202طب بيطريطب بيطريإجازة1992-05-05حماه05150082137ميادهعلي حيدر موسى162209101650

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 204طبيب بيطري

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

1

هندسة ميكانيكية إجازة1995-03-04طرطوس10120015101هدىرشا سامي محمد162309101651

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2046مدرس مهندسوزارة التربية2043مدرس مهندسوزارة التربية2045مدرس مهندسوزارة التربيةالال72.0620180تصميم وإنتاج

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.7120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-27الالذقية06050000830سلوىجميلة محمود نصور162409101652
1940مدرسوزارة التربيةالال62.6720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05150108761داللرغد عارف سعود162509101653
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.1720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010465685ريمهفوزيه سامر دعبول162609101654
1955مدرسوزارة التربيةالال55.5220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-27حماه05160011137نعيمهبشرى محمد ونوس162709101655
إنصاف محمد خليل نبهه محمد الخطيب162809101656

العمر

1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.7120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-20حماه05020011984

1948مدرسوزارة التربيةنعمال61.5520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-01الالذقية10030020875غادهسوسن حسن حسن162909101657
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.0120210معلم صفتربيةإجازة1997-05-21حماه05030065121اعتماداناغيم حسين الحسين163009101659
1941مدرسوزارة التربيةالال67.5920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-01-01حماه05030026717ساره الحيالويامينه احمد خليل163109101660
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.7720191معلم صفتربيةإجازة1993-04-26حمص04080001069جهيدهحسن محمود االحمد163209101661
1941مدرسوزارة التربيةالال69.1420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-24حماه05050148737املروعه عبد السالم الشحود163309101662
1947مدرسوزارة التربيةالال61.0720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-07حماه05010232163هدىفاطمه عبد الرزاق منصور163409101663
1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال59.8520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01حماه05010602199فوزهرنده عناد السلوم163509101664
1990مدرسوزارة التربيةالال68.0020140علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1990-03-15طرطوس10270012205أمل خضورمروى أنيس حسن163609101665
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال77.6520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-03حماه05160007639ندىسوزان عبد هللا عبد هللا163709101666
وزارة االتصاالت 1078مدرسوزارة السياحةالال73.3920210مالية ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05150097613زهورشفاء محفوض صقر163809101667

والتقانة

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال81.0420211تاريخآداب وعلوم إنسانيةماجستير1994-01-13الالذقية06220012838فكريهيوسف محمد مرعي163909101668
1938مدرسوزارة التربيةالال62.9620160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05150073367وفيقهلمى يوسف روبه164009101669
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال67.1120070فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01حماه05150014889أحالملبنى علي الدالي164109101670
1948مدرسوزارة التربيةالال61.3920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-16طرطوس10260006416ياسمينيارا وفيق يوسف164209101671
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.8620210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01حماه05010016453مؤمنه كاجوجاحسان محمد مهباش164309101672
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2220200معلم صفتربيةإجازة1997-06-13حماه05170027797هناءمي محمد درداري164409101673
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.8120201تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-18الالذقية06020007294سميا وريدهامجد عبد اللطيف منصور164509101674
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.2020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-08حماه05220022526بشرىريم بالل األحمد164609101675
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1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.6620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-15حماه05010659346خلودرهام عارف االسعد164709101676
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال79.9520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-25حماه05010409641خيرات الصالححسناء حسين خربوطلي164809101677
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.8420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-20حماه05190006149ابتسامايمان محمد ابراهيم164909101678
1948مدرسوزارة التربيةالال58.1320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-15طرطوس10160032770وداد عباسشروق هيثم علي165009101679
فيزياء <-العلومإجازة1998-01-03طرطوس10120016655لونهميساء احمد ابراهيم165109101680

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال68.4520210فيزياء

337معاون رئيس شعبةوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.3220134حقوقحقوقإجازة1988-03-10حماه05190007345يمنةمالك ياسين سعادات165209101681
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-15حماه05010406919منفيهسناء حسن الشنتوت165309101682
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.5720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-25الالذقية05010181520اميرهاالء نزار عمران165409101683
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال74.7820210معلم صفتربيةإجازة1999-07-24حماه05010257823دالل عز الدينتغريد حاتم عبد الفتاح165509101684
1978مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال72.6320183تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01حماه05200090439عزيزيابراهيم علي الدرويش165609101685
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7620200معلم صفتربيةإجازة1989-08-02حماه05100024349اميرهسهير توفيق احمد165709101686
1934معلم صفوزارة التربيةالال61.4120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05030025533هاجر اليوسفريما احمد موسكو165809101687
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.2820170معلم صفتربيةإجازة1993-05-10حماه05220001209فاطمهصفاء محمد المحمد165909101688
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.3420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-10حماه05050012568هناءعنان عمار القطريب166009101689
1955مدرسوزارة التربيةالال59.8520180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-08طرطوس10030022245عبيروالء محمد حسن166109101690
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-05الالذقية06090021103نهيالاريج وديع الصخر166209101691
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال86.9820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010613667كلودهفاطمه محمود الحسن166309101692
1945مدرسوزارة التربيةالال62.5320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حماه05200004726ندىصبا سامر الخوري166409101693
وزارة الزراعة الال56.5520160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-01حماه05010060182رندههزار ناجح فخري166509101694

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.5720210معلم صفتربيةإجازة1999-04-10حماه05050012571هناء الحمويبنان عمار القطريب166609101695
342دارسوزارة المالية339معاون رئيس شعبةوزارة المالية334دارسوزارة الماليةالال59.2620123حقوقحقوقإجازة1988-01-01حماه05160048995ساميهايهاب علي حيدر166709101696
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال54.9920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-10حماه05010312275امينهرلى عبد الحميد المحمد166809101697
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.8920190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-14حماه05010435473خطرفاطمه محمد السويدان166909101698
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.3620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-06الالذقية06200035384منىميس نزيه خيربك167009101699
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال81.6020210معلم صفتربيةإجازة1999-07-24حماه05160017387صباحهديل احمد العبيد167109101700
وزارة االتصاالت الال67.4220165اقتصاداقتصادإجازة1992-03-13الالذقية06090059856مريم حبيبمجد ياسين سماحه167209101701

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1938مدرسوزارة التربيةالال60.2620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05120005203غصونصفاء عيسى العلي167309101702
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05010723632رقيهفاطمه محمد رسالن العمر167409101703
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.1720170معلم صفتربيةإجازة1995-02-20حماه05020056660أمنهسراء نواف العمر167509101704
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال68.2820200معلم صفتربيةإجازة1998-08-01حماه05160020045روسيافاطمه علي ناصر167609101705
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.9920200معلم صفتربيةإجازة1993-06-02حمص04220025108الهامخضر محمد الونوس167709101706
1942مدرسوزارة التربيةالال58.2120093لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-25حماه05200089189ندوهاحمد حسن المحمد167809101707
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.2620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-15الالذقية06090108676سميرهزينب حسن محمود167909101708
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةنعمال70.6920200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1990-01-01حماه05030008149سلطانه العليصبا غالب الحسن168009101709
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال68.3320120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-05الالذقية06060015418عفيفهساره عبد هللا كوسا168109101710
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.1720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04170054445هيامفاطمه خالد الخطيب168209101711
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.7520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020085171خوله العسافساره سيف الدين العساف168309101712
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.3320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05020070549انعام الحسينبتول سعد الحسن الفارس168409101713
1940مدرسوزارة التربيةالال64.4620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-05طرطوس10090078913حليمهعبير عبد الواحد وحود168509101714
1939مدرسوزارة التربيةالال65.0220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010518511فاتنهاديه غازي النجيم168609101715
1939مدرسوزارة التربيةالال68.1120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010495296رندهرؤى رئيف مغربل168709101716
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.9920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010419745هندخديجه حسين البني168809101717
1936معلم صفوزارة التربيةالال66.2920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05040035959نهيدهرزان رياض الحلوه168909101718
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.4020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05030037782رانيا كيجانيغادة احمد الكيجاني169009101719
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.2420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-07حماه05030059224داللعفراء عيسى الشدود169109101720
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال78.0520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-07حماه05010335169ختامرزان رياض سويدان169209101721
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال57.7220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01حماه05100029525فوزه الفارسدياال أحمد العبد هللا169309101722
وزارة االتصاالت الال71.3820200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1978-01-29حماه05050080988رئيفهعائده خضر عبيدو169409101723

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.0520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-20الالذقية06200057931املفاتن نهاد سلطان169509101724
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-20حماه05030058182فطومهدالل محمد حلواني169609101725
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.0020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-25حماه05010619146منىاميره سمير البدور169709101726
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.4620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05160035673منيره ابراهيمراغده حامد الدياب169809101727
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.9120180معلم صفتربيةإجازة1997-01-06حماه05120041308شمسهمحاسن محمد العوض169909101728
1941مدرسوزارة التربيةالال63.8420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-27حماه05090028107عنفوانرغد احمد زيد170009101729
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.9820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05030032703عليا صالحفهميه عمر شنو170109101730
1974مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال70.3720210تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-25حماه05160004094فاطمهليال نجيب زيود170209101731
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.8520190معلم صفتربيةإجازة1997-07-01حماه05160040927نجاحنجالء زهدي حمد170309101732
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.4320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-23حماه05150050395صفاءنغم عبد السالم وسوف170409101733
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.5420140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-25حماه05100030405مريم صامانرنا حسن صامان170509101734
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-18حماه05010208130سعاد المحمودفاطمه عيسى بلوك170609101735
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال65.1520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-13حماه05050078827نجاحاريج اكرم الفيل170709101736

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.5920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-06حماه05150117027سهاميارا احمد العباس170809101737
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04120101699بدريهاسماء ابراهيم خالد170909101738
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.4320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200084058صبحيهيازي حيان الخلوف171009101739
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال59.1320130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010247595رجاءخلود محمد اكرم عبو المصري171109101740
فيزياء <-العلومإجازة1997-03-08حماه05150050330صفاء خضورمي عبد السالم وسوف171209101741

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.6820210فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1997-06-27حماه05200041958خديجهاسماء احمد ابو الجنيات171309101742
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.7020200معلم صفتربيةإجازة1995-09-05حماه05030042432هيامأمينة نصر االحمد171409101743
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال63.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05050027923عتابهبه مازن محفوض171509101744

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.5820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-08حماه05010680376خديجه االحمدرقيه محمد الطالب171609101745
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.4820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-20حمص04010029939نجاحاخالص جبر عياش171709101746
وزارة الزراعة الال59.0520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-06حمص04010768974نجاحلميس جبر عياش171809101747

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1079مدرس

1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال58.7220210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-25طرطوس10270006264فاطمه حسينهحازم محمد ابراهيم171909101748
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال63.7520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05140009141رسيلهرمال مخلص سلوم172009101749
وزارة التجارة الال72.9320153تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-01-26حماه05010267742يسره عابديمحمود احمد سليمان172109101750

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 74معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

وزارة الزراعة 130معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال57.0720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-13إدلب07110015764رائدةرهف عبد المنعم حاج جدوع172209101751
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.2020210معلم صفتربيةإجازة1999-05-13حماه05030009493هدىريم سليم سالمة172309101752
1938مدرسوزارة التربيةالال55.9220213جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05140033225سميحه بناويسامر نادر بدور172409101753
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.2820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05010651055هياماسماء زياد الحجي172509101754
1938مدرسوزارة التربيةالال63.2820125جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01الالذقية06100009302غادهحامد جهاد حمود172609101755
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حماه05100066119زمهريررهف حافظ خداج172709101756
1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال71.2520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-05-01حماه05010289719امال الثقالهبا سليمان قرفول172809101757
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال68.8420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-20حماه05010722314وردهمؤمنه محمد االرمنازي172909101758
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-01حماه10270022967سحررنا فهد حمود173009101759
وزارة األشغال نعمال61.8220173حقوقحقوقإجازة1989-01-01حماه05120006643صباح محمودهيثم شوكت سليمان173109101760

العامة واإلسكان

342دارسوزارة المالية16مشرف تعاوني

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.1220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010001888غزوهدالل معتز خنفور173209101761
فيزياء <-العلومإجازة1988-01-01حماه05140019783نوال قره جهنممجد غسان بردان173309101762

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال69.0620111كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1097مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.4620180معلم صفتربيةإجازة1987-04-28حماه05100028677عصريةمرهج مناع العبد هللا173409101763
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.9320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01حماه05150106158نوفهلينا محمد زغبي173509101764
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4420170معلم صفتربيةإجازة1993-04-13حماه05200013337سوزان راحيلسالي اسعد نجار173609101765
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةنعمال57.4420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-20طرطوس10110012719مسيلةسمر علي نعوس173709101766
وزارة االتصاالت 1078مدرسوزارة السياحةالال70.0120170مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-04-28حماه05150062563منيرهبتول محمد وسوف173809101767

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.0520150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-10حماه05020076474بديعةتغريد محمود الياسين173909101768
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-05-17حمص04040006084سوريهالرا اكرم محمد174009101769
1948مدرسوزارة التربيةالال58.5120181لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-25طرطوس10010178196جميله يوسفسلمان عيسى حواط174109101770
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.0620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-27طرطوس10130016185انفصالشذا خليل حمدان174209101771

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال64.4620200معلم صفتربيةإجازة1997-08-21إدلب07230005099فاطمة صوافندى أنيس صواف174309101772
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.8220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-01حماه05010606652فله نورهغرام جهاد نوره174409101773

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

مصرف سورية الال67.1820160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-07-29حماه05010079364الهامأسعد طالل نادر174509101774

المركزي

وزارة االتصاالت 1019دارس اقتصادي

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05110033579فضيلههاجر اكرم سلوم174609101775
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.0920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05130029552رسميه طهاغيد صالح حسن174709101776
1935معلم صفوزارة التربيةالال69.3820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05حماه05160002570ايمان رستمهديل محمود رستم174809101777
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.2520190معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حمص04010939624غادهادهم منصور مهنا174909101778
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7420170معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حماه05200045422نعوسساره محمد دناور175009101779
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.4220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01طرطوس10220012611ليلىامل يوسف منصور175109101780
2000مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.4420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-17حماه05160020041جميلهصفاء عبد الحميد ناصر175209101781
1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةنعمال69.1420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-02حماه04010575094فكتوريا االبراهيمنسرين محمد سليمان175309101782
فيزياء <-العلومإجازة1992-04-07حماه05010629230ميسونتسنيم موفق طهماز175409101783

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.3120150كيمياء

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

344دارسوزارة المالية347دارسوزارة المالية57معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال76.7820200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-16حماه05150013056خديجهندى احمد شاهين175509101784
وزارة االتصاالت النعم66.3920150مالية ومصارفاقتصادإجازة1987-09-26حماه06040037256عواطفهمسه نبيل صالح175609101785

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة التجارة 922

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال70.7920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-02حماه05150025154ملكمجد عبد السالم االحمد175709101786

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1934معلم صفوزارة التربيةالال69.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-05-24حماه05010238491هيام الزينريم حسن الزين175809101787
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.2120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010600128هدى المصطفىشمسه علي الكردي175909101788
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.8720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200064901يسره المصطفىكنوز حيدر حماده176009101789
وزارة االقتصاد نعمال70.6720183اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1993-08-10حماه05150039717ازدهارعيسى عارف عيسى176109101790

والتجارة الخارجية

1078مدرسوزارة السياحة943مدققوزارة الموارد المائية130معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020051134كفاحنور محمد الضامن176209101791
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.5620170معلم صفتربيةإجازة1995-02-08حماه05200022851نلي دومطروال عصام جسري176309101792
1993مدرسوزارة التربيةالال78.5820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-05-25حماه05010418565نجوىوالء مروان مكيه176409101793
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال56.8520150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-02حماه05200032762مزنهمها جابر كشتو176509101794
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.2420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010527428ايماناالء عبد الناصر الناصر176609101795

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال62.7420180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-07طرطوس10040023197أملمي علي ابراهيم176709101796
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2320170معلم صفتربيةإجازة1995-07-25حماه05200014803عائده اسعدآنا طلعات طالع176809101797
1953مدرسوزارة التربيةالال71.0820150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-11حماه05050158435أمينهمريم علي العبد هللا176909101798
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.1120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-21حماه05010521071غادهبيان عبد الرزاق مشيلح177009101799
338معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.6020190حقوقحقوقإجازة1996-01-31حماه05140019439لينااريج راغب بردان177109101800
1933معلم صفوزارة التربيةالال86.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-04-15حماه05150086273مسرهراما رامي عجان177209101801
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2520171معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حماه05020012945حنان عبد الرحمنمحمود عزام عبد الرحمن177309101802
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-01حماه05020102727شمسهريمه جاسم الخضير177409101803

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1952مدرسوزارة التربيةالال63.1020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-31حماه05020101262فاطمهبتول اياد الدالي177509101804
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.5720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05110083342فاطمه عبودبشرى خالد السلمو177609101805
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال80.6820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010340831فيروزامونه محمد الراكان الحسين177709101806
وزارة االقتصاد 338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.4720210حقوقحقوقإجازة1995-10-25حماه05100029995هدىصبا صقر سقر177809101807

والتجارة الخارجية

1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1058دارس قانوني

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-28حماه05200092385لينانور لؤي مرعي177909101808
1938مدرسوزارة التربيةالال57.8420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-12حماه05030056160روزهآمال علي ابراهيم178009101809
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال60.7220183لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-25حماه05060017635فوزه العيوشعامر حسن الحسن178109101810
وزارة االتصاالت الال77.6420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010336428يسرهامل زياد حنا178209101811

والتقانة

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.7520190معلم صفتربيةإجازة1991-03-25حماه05010316777فرقاتفاطمه خالد اليوسف178309101812
1945مدرسوزارة التربيةالال63.4620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-01حماه05110018049سهامضحى ابراهيم جفروني178409101813
1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.9720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-27حماه05040030723رداحورده جاسم الجاسم178509101814
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.6620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-08حماه05020078657منىرزان محمد القاسم178609101815
1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال68.7620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-01حماه05010672718احالموالء خالد الحفيان178709101816
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.6920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-02حماه05040010631منوه الغنومنسرين علي الغنوم178809101817
1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010292092فاطمهمريم احمد الحسن178909101818
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9620200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01حماه05010292032فاطمهآمنه احمد الحسن179009101819
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.0120190معلم صفتربيةإجازة1997-01-03حماه05020025707بشرىضياء محمد النونه المرجانه179109101820
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1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.5220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-27حماه05010668411فطمهضحى محمد بركومي179209101821
وزارة التعليم العالي الال70.6820210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-01-21حماه05010591740نادياعزه يحيى بركات179309101822

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

7

وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.3120030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-09-10حماه05010670884ضحوكثريا اكرم القوجه179409101823

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال67.4420200معلم صفتربيةإجازة1996-04-20حماه05020024536عبيروئام عدنان المحمد الخطيب179509101824
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.9020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020108854رضيهفاطمه عبد الرحمن العموري179609101825
1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال65.5620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-07حماه05010596083مفيدهغصون علي لطفي179709101826
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.7520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-01حماه05010368061فاطمهامنة عدنان الشيخ بكور179809101827

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.3420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02360031222فاطمة علينوره عبدالغني محمد179909101828
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال61.2720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05020099525منىمحمد عبد الرزاق الجنيد180009101829
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.7020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01حماه04170084303هند فرزاتبدور عدنان فرزات180109101830
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال82.9220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-05حماه05010608564يسرىأسماء تحسين المصري180209101831
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.3020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-27حماه05010546944بشرىمرام طالل عدي180309101832

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال68.0520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-25حماه05010344899عائشةاسماء صفوان كف الغزال180409101833
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7820170معلم صفتربيةإجازة1985-01-01حماه05020019965عزيزه حمادهايمن شايش الضامن180509101834
1939مدرسوزارة التربيةالال78.3820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03حماه05010318704سناءبيان يحيى الزين180609101835
1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربية1961مدرسوزارة التربيةالال63.4020050شريعةشريعةإجازة1980-01-01حماه05200025908جوريهمياده عبد العزيز الحسن180709101836
1939مدرسوزارة التربيةالال60.5820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01حماه05010779276بشرىنسرين عبد السالم تقي180809101837
1093مساعدإداري أولوزارة الكهرباء349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال56.6020093حقوقحقوقإجازة1980-08-10حماه05020044371سميهعبد الرحمن ابراهيم العبد هللا180909101838
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6520210معلم صفتربيةإجازة1993-08-15إدلب07110059010مريم الكنجعفراء عبد المعين الكنج181009101839
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال64.3820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-24حماه05010241183ربيعه الطباعبدور صالح عروب181109101840

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1064مدرس

2000مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال69.3920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-23حماه05010610479عزيزهمروه عبد القادر الحسين181209101841
1939مدرسوزارة التربيةالال72.0020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05200029463عائشهريما ابراهيم الحكيم181309101842
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه04170054875حنانريم عبد هللا االحمد181409101843
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.3920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05010031875ماجده السلومتسنيم هشام اشقر181509101844
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال64.8720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-18حماه05010204261افرنجيهفاديه نواف الخلف181609101845

واإلصالح الزراعي

1943مدرسوزارة التربية1064مدرس

1958مدرسوزارة التربية1961مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال63.7120200شريعةشريعةإجازة1986-03-19حماه05010338783مريمايمان عدنان الناصيف181709101846
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.8920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-23إدلب07110017000مجيدةثرى احمد الحمو181809101847
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال61.2020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-10حماه05010702696وفاءهبه هللا غسان قبلغلي181909101848
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-29حماه05010106590رهبةدياال عمر الشربعي182009101849
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال57.9220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-06حماه05020064934خديجه السبسبيعائشة فيصل الحاج عبدهللا182109101850
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.0620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010096137سوسنبسمه ثائر النصر المولى182209101851
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.6520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-01حلب05010225108عزهريم نزار قنبر182309101852
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال71.5420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01حماه05170041388رماءماري محمود المنصور182409101853
346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةنعمال58.5420210حقوقحقوقإجازة1999-01-01حماه05150058460امانه ديابهال محمد عثمان182509101854
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.3020180معلم صفتربيةإجازة1994-07-01حماه05140028082عواصفماري محمد جعفر182609101855
1971مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال78.2320210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-01-10حماه05010498797عرنه ابراهيمفله حكمه االبراهيم182709101856
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.4520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-20حماه05140022166آمالروال داعي شبيب182809101857
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةنعمال79.3120210معلم صفتربيةإجازة1993-09-02حماه05010469132غيداءهبه احمد مسلم الحاج زين182909101858
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال56.9720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020056966مريمفاطمه عبد الحميد النبهان183009101859
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.9820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05160010971امل حمادديانا علي العدي183109101860
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال58.0520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10180005424ندىألين محمود يونس183209101861

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.3620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-27حمص04010546554رواداميره دمر دردر183309101862
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.4620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-14الالذقية04010006263ليناليال مصطفى ابراهيم183409101863
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.9920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه05010294540فاديا الحيدرديانا نواف النمر183509101864
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-15حماه05150086626نعيمهنبيله حامد حماد183609101865
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال58.6520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس11050066580نادره طيباعلياء حسين محمد183709101866

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.0320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-25حماه05180001616اميرهنور الياس قيطيم183809101867

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.1320170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05020102750هندشروق فواز الخضير183909101868
فيزياء <-العلومإجازة1995-06-08حماه05010326219هناءاماني سمير صباغ184009101869

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال73.0620180كيمياء

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

وزارة االتصاالت الال70.0520200محاسبةاقتصادإجازة1996-02-26حماه05050050257منى الحاجرغد غيوم عيسى184109101870

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

350معاون رئيس شعبةوزارة المالية74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال63.3820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010510979صفاءامل مصطفى الدينار184209101871
هندسة ميكانيكية إجازة1993-09-30طرطوس10110022694خالدية غانمخلدون محي حمامة184309101873

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2004مدرس مهندسوزارة التربية2002مدرس مهندسوزارة التربية2003مدرس مهندسوزارة التربيةالال70.5620183هندسة إلكترونية

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.1320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05050023714حنانشرف عبدو عبد المعطي184409101874
1952مدرسوزارة التربيةالال57.9220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-05حماه05020008794رتيبهلطيفه صالح الرحال184509101875
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.7620200معلم صفتربيةإجازة1998-06-03حماه05010270877مهامروى علي الخضر184609101876
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.3220173لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-05حماه05050123241روزه الحاج عبيدسومر عبد العزيز الناصيف184709101877
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.1220210معلم صفتربيةإجازة1996-04-01حمص04030064460سعاد الونوستغريد علي العجي184809101878
1995مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةنعمال68.4820190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05070034949ميادهساندي محمد نعنوع184909101879
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.9720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010109522مهابهيره احمد رياض قطزه185009101880
1933معلم صفوزارة التربيةالال69.4220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020112729فاطمهسوزان ابراهيم االبراهيم185109101881
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-09-04حماه05100017284شمسهوفاء محمد الحمدوش185209101882
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.7020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05150046041جليلة فرجبتول عيسى خلوف185309101883
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.1120200معلم صفتربيةإجازة1997-04-07حماه05010047251سمردالمه عمر المصري185409101884
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال83.4520180معلم صفتربيةإجازة1984-03-12حماه05100016634عويشه الخضيرمياده محمد الشريف185509101885
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.3120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حماه05100010562رويدههبه عفيف ابراهيم185609101886
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال68.1920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05100026906منىهناء محمد الحمود185709101887
1995مدرسوزارة التربيةالال70.7520210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05160044135رغيدهشروق غازي االحمد185809101888
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.1320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-03طرطوس10220036347سفيرهرؤى منصور علي185909101889
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.0120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05100013039دعد خوريمرح غزوان سلوم186009101890
وزارة االتصاالت الال75.9720140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-03-13حماه05050027806مهاصبا علي فرحه186109101891

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.0720170معلم صفتربيةإجازة1987-01-01حماه05100019083نورهمنى عبود الشبيب186209101892
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال66.8920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-08طرطوس10220036348سفيره عليرواء منصور علي186309101893
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال66.4920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05100005063وجدأوليفيا جرجس جبور186409101894
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.5820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200049409نجالء صياديفاطمه ضياء الدين الصيادي186509101895
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.4120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-15حماه10090088705سهاماريج خليل خضر186609101896
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال67.1120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-26حماه05200019118ريمزينه كريم نداف186709101897
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05050152541دعدوالء احمد العجيب186809101898
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.3520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-30الالذقية06090083090ليلىنورا غسان احمد186909101899
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال67.7220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-10حماه05160022641عبال جعفرهدى جهاد خليل187009101900

واإلصالح الزراعي

1995مدرسوزارة التربية1074مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2320200معلم صفتربيةإجازة1998-09-06حماه05170034412رجاءرنيم منهل ونوس187109101901
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال74.8920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-24طرطوس10160128954نجودمرح هيثم حسن187209101902
349دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.9820098حقوقحقوقإجازة1986-09-27حماه05160003982روعهمعد ابراهيم صقر187309101903
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.8320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حمص10230002430سرابمايا حسن سليمان187409101904
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال71.8420200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-05-25حماه05120016870تركيه العليروعه احمد الحمود187509101905
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال63.3020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05100014452أديبهجيما فواز السلوم187609101906
1941مدرسوزارة التربيةالال58.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-16حماه05050113119هندأماني محمد كنجو187709101907
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.7920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010228981عبير عكرهياسمين احمد معتوق187809101908
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال69.5720170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-10حماه05200001536سوزانلمى كريم سموع187909101909
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.5520210معلم صفتربيةإجازة1986-05-21حماه05100060331سعدهحنان بدر سلطان188009101910
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020098658سميره شفيعفاطمه عبد المنعم الدالي188109101911
1945مدرسوزارة التربيةالال58.6420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-28حماه05200015883ندىمايا يوسف قاورما188209101912
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.6820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه05220030225سعدهأمل سامر درويش188309101913
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.1920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-12حماه05100009898لينا قوندراقهمسه كميل حنا188409101914
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.4620190معلم صفتربيةإجازة1998-01-22حماه05220020265صفيةفاطمة بدر الدرويش188509101915
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.2320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200023049هيامالنا وفيق يوسف188609101917
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.5820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10110008801هالةشذى عباس غانم188709101918
1993مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.9820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-01طرطوس10120009352مناصف علينور وحيد نعمان188809101919
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.6420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-16حماه04170070722ابتسامديانا خالد العز الدين188909101920
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6620200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200030051جوريه القدورهال عالء الدين الحكيم189009101921
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال64.8920163لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-16حماه05010279915امينهبيبرس مروان ناصيف189109101922
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال57.4520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03الالذقية06040004469ميادهسوزان علي جوريه189209101923
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05220016079صبحيهآمنه علي القسوم189309101924
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.5020210معلم صفتربيةإجازة1997-03-01حماه05200103312نجاح الكردييمنى عمر الكردي189409101925
1938مدرسوزارة التربيةالال60.0920160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05الالذقية10100017427سعاد حبيبداليا علي عبد هللا189509101926
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-02حماه05010514884فاطمهشهله احمد زهدي القاسم189609101927

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال68.9220200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1068مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200032327ندىايمان حيان الصطيف189709101928
1938مدرسوزارة التربيةالال56.2320180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حماه05200062972هاجرأمينه حمزة األمان189809101929
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.9320182لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-04حماه05150112597كرجيهمحمد محيو موسى189909101930
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.8020210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01الالذقية06040005253الهام نجاريارا نزار سلوم190009101931
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال72.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-03-08حماه05150073374وفيقهإيناس يوسف روبه190109101932

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1081مدرس

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.7320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-05الالذقية06180014116هيامثناء ابراهيم شيخاني190209101933
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.2920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05100013204سمرمايا طارق العدله190309101934
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.8220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-15حماه05160038881هيام اليوسفزينه حكمات المنصور190409101935
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.5520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-04حماه05100005684دياالحال عماد سمعان190509101936
وزارة الزراعة الال62.5420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01حماه05140008881وزيرهمها محسن إرساق190609101937

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04010392570غيساءروان عدنان ادريس190709101938
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال75.3320210معلم صفتربيةإجازة1999-03-01حمص04030078743زاهيه مندوريم محمد العلي190809101939
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال60.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30حماه02250133904منىدعاء محمد شيخو190909101940

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1079مدرس

1995مدرسوزارة التربيةالال74.5520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-03حماه05190015202سندس سالمهديانا أنيس بلول191009101941
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال57.3820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-02الالذقية06020021336كروانريمان رياض حداد191109101942
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.2920200معلم صفتربيةإجازة2000-01-20حماه05200071132سميرهبشرى ابراهيم السلوم191209101943
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.1220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200063500زمزم الحاج عبد هللاخديجه شالش علوان191309101944
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03حماه05050064273منىفاطمه علي زينو191409101945
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال66.1220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-24الالذقية06230004469مريمنهى محمود حمود191509101946
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.2420190معلم صفتربيةإجازة1997-05-01حماه05200071098سميره المصطفىزينب ابراهيم السلوم191609101947
1938مدرسوزارة التربيةالال61.2720172جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-21طرطوس10160146341فايزهبشار نوفل اسماعيل191709101948
وزارة التعليم العالي الال70.7920200طب بيطريطب بيطريإجازة1996-01-01حماه05010638599سارهدعاء شحاده الخضر191809101949

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

1070مدرس

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال70.9920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-17حماه05020028093زهرهصفاء محمد بركات العلي191909101950
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال69.3120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-23طرطوس10260004922نبيهه العجيعبير احمد صبح192009101951

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة 1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.5820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-05-14حماه05170030145سميرهكنان حسين ابراهيم192109101952

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال57.6020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05150034455نورازيزف وليد جرجس192209101953
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5320180معلم صفتربيةإجازة1996-03-15حماه05010022712رناآالء عبد الكريم عروب192309101954
فيزياء <-العلومإجازة1998-09-20حماه05150112357فوزة حيدرريم عباس خضور192409101955

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال72.1820200فيزياء

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.8820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-25طرطوس10120000302امينهلؤي محمد حمود192509101956
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.8020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-01حماه05150101254يسرى يونسريم احمد الحسنه192609101957
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.4420180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010187660فاطمهصفاء محمد قدور192709101958
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال66.5420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-02-28حماه05050173923تغريدلينا علي العلي192809101959

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1074مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.9120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-09حماه05010021456شفقلينه عبد المنعم الصباغ192909101960
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.2220160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-18حماه05200034849يازيمحمود محمد العزو193009101961
وزارة الزراعة الال57.4220100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-03-15طرطوس10280003533نديمه العجيرشا يوسف اسطنبولي193109101962

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1978مدرسوزارة التربية1975مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال71.0220154تربية رياضيةتربيةإجازة1992-05-18حماه05150001433ياسمينماهر سهيل زينو193209101963
501معاون رئيس كتابوزارة العدل343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال64.1220163حقوقحقوقإجازة1990-09-28حماه05150058884يسرىعلي محمود حسن193309101964
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1520210معلم صفتربيةإجازة1996-02-27حماه05020029136سميره المسعودوالء احمد المسعود193409101965
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.3020200معلم صفتربيةإجازة1997-05-01حماه05010135443مروه الفحامفاطمه محسن قمر الدين193509101966
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فيزياء <-العلومإجازة1992-09-05حماه05150026820خدوجحمزه يونس ونوس193609101967

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال69.3320192فيزياء

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.0620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-05طرطوس10090068773وضحارويده ابراهيم حوريه193709101968
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.2820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-01حماه05010497723مروهنوره زياد مغمومة193809101969

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال61.2820170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-15طرطوس10140012893غادهمنال سمير حمود193909101971
وزارة الموارد الال77.1220150جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-02حمص04080003658وزيرهشذا نزيه حسينو194009101972

المائية

940باحثوزارة الموارد المائية941باحثوزارة الموارد المائية942باحث

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.2820180معلم صفتربيةإجازة1996-09-06حماه05200020306هدى جبوركارولين مخائيل شاطوحي194109101973
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال61.5720155حقوقحقوقإجازة1993-01-01حماه05150124203سحر العديشادي راسم يوسف194209101974
1995مدرسوزارة التربيةالال68.4120190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-27درعا12010053978ندىدياال عمران ابو خضور194309101975
1948مدرسوزارة التربيةالال60.9920170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-24طرطوس10090033215عبالبشرى ابراهيم محمد194409101976
336معاون رئيس شعبةوزارة المالية335معاون رئيس شعبةوزارة المالية352معاون رئيس قسموزارة الماليةالال71.0920201مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-08-07حماه05120036507سعاد خير بكمحمد شاهر علي194509101977
1944مدرسوزارة التربيةالال68.0920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-07طرطوس10090034912عبالنغم ابراهيم محمد194609101978
1938مدرسوزارة التربيةالال59.6920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05220020175خديجهسحر غياث األسعد194709101979
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية351معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال63.7620150دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-08-01حماه05190015266ساميهمرام حبيب بلول194809101980
فيزياء <-العلومإجازة1995-07-26حمص04010593244هيفاءلبانه علي جناد194909101981

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.5720190فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال62.8520190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-20طرطوس10260017793ريمهاماني وفيق محمود195009101982
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-03-01حماه05200093101سعادهدى عناد الخضر العلي195109101983
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه05070026350فوزهمنى ابراهيم العلي ادريس195209101984

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال62.9520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01حماه05010490838ندى الشعاردياال مسعف الطاوقجي195309101985
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.5620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-09حمص04190013867مريمرولى خليل الخضور195409101986
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.8720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05100011376نهالراما فريد فريج195509101987
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1997-01-13حلب02040228023ناهد شيخ دبسرنيم رضوان غزال195609101988

إلكترونية

مصرف سورية الال63.4920210

المركزي

وزارة االقتصاد 1019دارس اقتصادي

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 130معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.2520180معلم صفتربيةإجازة1996-09-01حماه05050138552سميرهرنا صالح ديب195709101989
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.5520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-30حماه05010560363غصون الوسوفحال توفيق سالمه195809101990
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال61.7720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-17حماه05010233497شجاععال ناجي السلوم195909101991
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال74.8420170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010601994نجوىسلمى عبد الرحمن االبراهيم196009101992
1945مدرسوزارة التربيةالال66.1520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-28حماه05200008322رنا شاطوحيماري ابراهيم بيطار196109101993
مريم عبد الرحمن الشدهان 196209101994

المحمد

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.0720200معلم صفتربيةإجازة1998-02-10حماه05010196314عشكا

1938مدرسوزارة التربيةالال59.0020160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-15الالذقية05120013682هناءنور محمد نعمه196309101995
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال57.7120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-10طرطوس05010051119غاده االبراهيمهبه محمود العلي196409101996
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.0520170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05140013019أملزينه منير محفوض196509101997
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.1220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-30حماه05080015902ليلى العوادعال كنجو العرجه196609101998
فيزياء <-العلومإجازة1997-03-15حماه05010697248منىهاله محمد اسعد196709101999

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال71.9820200فيزياء

هندسة ميكانيكية إجازة1997-05-06حماه05100053471نصره حبيبجيهان ابراهيم نزهه196809102000

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

173مهندسوزارة الكهرباءالال72.2520210تصميم وإنتاج

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1920200معلم صفتربيةإجازة1988-11-20حماه05220004032فطيمامل سعيد المحمد196909102001
فيزياء <-العلومإجازة1994-02-20الالذقية06100023562نظيرهباسل علي موسى197009102002

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال73.4920172فيزياء

1939مدرسوزارة التربيةالال62.5320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010637004ضياءفاطمه محمد ماهر لطفي197109102003
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةنعمال58.8620010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-02-03الالذقية06110075247وضحىمريم محمد اسماعيل197209102004
1934معلم صفوزارة التربيةالال79.1420200معلم صفتربيةإجازة1998-12-26حماه05010636337عائشهعال عبد الرحمن العمر197309102005
وزارة التعليم العالي الال65.4020190التصميم المعماريهندسة معماريةإجازة1996-01-01حماه02090088050نهاد المصريسوزان عساف شريفة197409102006

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

7

1938مدرسوزارة التربيةالال61.5420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-08طرطوس10120002455وداداعتدال علي صارم197509102007
2000مدرسوزارة التربيةالال69.7520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-20حماه05150075097مانياربا اميل نصرا197609102008
1950مدرسوزارة التربيةالال60.2120180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-28حماه05200011173فداءساره هشام البيطار197709102009
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.1920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-01حماه10110018737هدى احمدلما غسان دليلة197809102010
1988مدرسوزارة التربيةالال72.2720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-20حمص04010128435براءهنور جمال الربيع197909102011
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.4020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05210045809ليندامنيره تقي القدور198009102012
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.5420210معلم صفتربيةإجازة1998-05-26حماه05170045961يسرىشهامه كامل محسن198109102013
1994مدرسوزارة التربيةالال65.8420191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-09-26حمص04170062565تركيةمحمود بسيم فرزات198209102014
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-28طرطوس10220046739فدوى باللسومر فائز حسن198309102015
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.4820090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-18الالذقية06120009701نعيمه ابراهيممريم يوسف حسن198409102016
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال68.4120200معلم صفتربيةإجازة1998-08-11حماه05160001903رجيحهبتول احمد سمير198509102017
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.0820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-26حماه05160015461فلايرلمى حسين زينه198609102018
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.9920201لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-26طرطوس10260034724وفيقهمجد كريم عبود198709102019
1995مدرسوزارة التربيةنعمال83.3620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-10حماه10100026459امالايات احمد عيسى198809102020
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال60.3220060تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-04الالذقية06100064652انيسيلينا بهجت عيسى198909102021
1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال67.7820180تربية رياضيةتربيةإجازة1993-08-04حماه05200006683ريمندى خيام شيخ الشباب199009102022
1941مدرسوزارة التربيةالال60.6720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-01حماه05070035385سهام شيخواحالم نصر حماد199109102023
1950مدرسوزارة التربيةالال66.8020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-04-05حماه05200012429سالمكارمن ناصر رحال199209102024
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5220170معلم صفتربيةإجازة1995-03-13حماه05100012258ميادهصوفيا طالل البطرس199309102025
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.2720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه07110015973سارةبسمة احمد حميداش199409102026
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال77.7220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-25طرطوس10120002136رجاء صارملجين عبود زاهر199509102027

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1081مدرس

1947مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.4020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-11الالذقية06020035790كوثرروال محمد ياسين199609102028
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.7920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-10-11طرطوس10090024724عائدهديما علي محمود199709102029
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.0320080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-10-19حماه05010205172جمولهاديا درغام العيالن199809102030
1939مدرسوزارة التربيةالال65.3420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010637179خديجةدعاء عبد الناصر العمر199909102031
1936معلم صفوزارة التربيةالال65.3420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-21حماه05010409892فضهرجاء احمد الباشا200009102032
1998مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال66.9620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-01حماه05050153309غاده سبسبياريج مدين المحمود200109102033
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.9320200معلم صفتربيةإجازة1994-01-03حماه05030056122سعودخديجه صالح خضر200209102034
1934معلم صفوزارة التربيةالال73.8920210معلم صفتربيةإجازة1998-07-22حماه05010636249خديجة العمراالء عبد الناصر العمر200309102035
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.5020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-16حماه05010828941يسرىهنادي محمد نور المصري200409102036
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال57.8620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05220016757منىمريم علي االسعد200509102037
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.1120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-12-08حماه05010759271هندرزان احمد حسين200609102038
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05100068676حسنهريم خالد محمد الحميده الخالد200709102039
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1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال80.5920200معلم صفتربيةإجازة1998-08-30حماه05200001997نديمه نجارندى موسى الديوب200809102040
1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال59.3920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-15الالذقية06040047381سماهراحالم عماد سلوم200909102041
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.5320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-30الالذقية06100012113غزوه عزيزريم هيثم ضاهر201009102042
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.5920190معلم صفتربيةإجازة1990-05-05الالذقية06010296295حميدهزينه سمير صالحه201109102043
1934معلم صفوزارة التربيةالال67.4020180معلم صفتربيةإجازة1996-04-20حماه05200031956الهامفاطمه احمد الحكيم201209102044
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.3420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-19طرطوس10270021370انتصار علياروى ايمن علوش201309102045
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.1520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-21الالذقية06060011675عفافوالء سليم اوزن201409102046
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.7820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-11حماه05200024533سلوى الحمصيمارينا مخائيل خوري201509102047
1951مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.3920140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-01الالذقية06200060005هناءنيرمين حبيب جفول201609102048
1938مدرسوزارة التربيةالال56.6120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-30الالذقية06100075264فداءرندا حسن عجيب201709102049
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.5820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020040228ختام الحاج حمودكوثر محمد الحاج حمود201809102050
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.3920200معلم صفتربيةإجازة1998-03-17حماه05200022237سحرميرنا عبدو برشيني201909102051
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال75.4420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020092034سعادهبه نصر بدور202009102052
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال62.2720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-08حماه05010067978روالعزه محمد نور كف الغزال202109102053

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

ختام القاسم ايناس مصطفى الحجي202209102054

الصطوف

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020107422

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال56.8620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010125717سعاد فنجانقمر ماجد القاضي اليمن202309102055
1933معلم صفوزارة التربيةالال75.1420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05120041333افتكارامنه جمال الحسين202409102056
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.1920200معلم صفتربيةإجازة1997-06-03حماه05010634127فاطمهزينب مصطفى الحسين202509102057
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال66.6620114لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-07حماه05010273047تركيهغياث حسين الهالل202609102058
1953مدرسوزارة التربيةالال62.3820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حلب02030003548سكينهصفا عبد هللا الخطيب202709102059
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال75.5720210معلم صفتربيةإجازة1999-06-01حماه05010337703فضهفاطمه علي عجاج202809102060
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.1120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-25حماه05190000747هدى احمدحنان محمد عيسى202909102061
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.4920210معلم صفتربيةإجازة1996-08-01إدلب07230012423فدوىشادية جمال خليفة203009102062
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال63.5020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-02دمشق10220044738يمنرهام صالح سليمان203109102063
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.9520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حماه05100057963فاطمه المحمدضحى محمد المحيميد203209102064
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.5920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-19حماه05050121245ياغيمروة حسين ياغي203309102065
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.0620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010088657نادرةلما فيصل بيطار203409102066
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال72.5420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05170033729فائغهروشان علي سليمان203509102067
2000مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربيةالال69.9420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-09-27حماه05100007497مروه الضاهرمايا منيف ابو حامضه203609102068
وزارة الزراعة الال63.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-01حماه10140005868هدىفرح كفاح حسين203709102069

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1995مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال70.6620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-05-30حماه05050147635غادهريم علي البيور203809102070
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال54.1020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-10-10حماه04040014826ديبهسهام نعمة سلوم203909102071

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال79.5420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05حماه05160024655روبه ابراهيمميساء حسان مصطفى204009102072
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.8720170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05100011283نهالهبه فريد فريج204109102073
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال57.4920030حقوقحقوقإجازة1980-10-01حماه05150103734رتيبهنهله ابراهيم ياسين204209102074
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.2120190معلم صفتربيةإجازة1996-01-10حماه05100012902أغيدهسمراء ناظم شحاده204309102075
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.5320180معلم صفتربيةإجازة1987-01-24حماه05220009606سوريامها عبد هللا العاشق204409102076
1933معلم صفوزارة التربيةالال78.5520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-20حماه05200026034وصالتغريد بسام الشيخ حامد204509102077
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.9320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-25حماه05180009239سعاد وسوفسراء محمد وسوف204609102078
وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربيةالال58.2820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-27حماه05010707923دولةمنى محمد الجاسم204709102079

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1087مدرس

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال72.9620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-10حماه05010709408شمسهبشرى عمر االمان204809102080

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1086مدرس

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال56.8320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20حماه05140033644جبينههند اسماعيل بناوي204909102081
1955مدرسوزارة التربيةالال56.5320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-03دمشق06110000013يسرىايمان حسين علي205009102082
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.3620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200025816وصالأمل بسام الشيخ حامد205109102083
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال57.9720190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03حماه05010538584داعيهرشا سفيان سالمه205209102084
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-01الالذقية06120012967ازدهار يونسأريج نعيم اسعد205309102085
336معاون رئيس شعبةوزارة المالية348دارسوزارة المالية347دارسوزارة الماليةالال75.0820165محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01حماه05020081754سمرعلي غسان خضور205409102086
فيزياء <-العلومإجازة1995-01-09حماه05150076360ابتسامحال علي خلوف205509102087

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةنعمال67.9920210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1935معلم صفوزارة التربيةالال60.5220201معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05160044522ثناءيوسف علي المحمد205609102088
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.7120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010220853يسرىميس محسن اليوسف205709102089
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.4320110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-10الالذقية06010151886روضهعال علي حسن205809102090
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال57.6720180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010450940فاطمةنور احمد الور205909102091
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.4720170معلم صفتربيةإجازة1994-01-05حماه05020134761هيامختام محمود الحسن206009102092
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3620171معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حماه05020128323هياماحمد محمود الحسن206109102093
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.9520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-15الالذقية06190018688هدى سلمانفاتن صالح بكداش206209102094
1939مدرسوزارة التربيةالال65.3620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01حماه05010439760خطررسميه احمد الحسن المحمد206309102095
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.6920200معلم صفتربيةإجازة1997-03-25حماه05160028745مجيدهزينا ابراهيم احمد206409102096
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةنعمال68.3820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-05حماه05170000455سليمة جليسبتول محمد جليس206509102097
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.7320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-03حماه05190010836فتاةابتسام هاشم خضور206609102098
1945مدرسوزارة التربيةالال57.9120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه05010202418سارهمؤمنة فردوس صالح206709102099
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.1720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-14حماه05050135577فراتراما موريس نصره206809102100
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02حماه05100014712نهله اسبرأماندا حسان سنكري206909102101
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال56.9820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-17حماه05050074956غزوهبتول علي خلف207009102102

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3420190معلم صفتربيةإجازة1985-07-01حماه05020038355مطيعهمحمد عبد الرحمن محمود207109102103
1947مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال63.6820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-25حماه05010549951فاطمهآالء معتز سلوره207209102104
فيزياء <-العلومإجازة1994-08-15حماه05200002825داللماري الياس الفارس207309102105

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال66.9320200فيزياء

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال63.1220130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-05الالذقية06040027543جمانهليال فواز خاسكيه207409102106
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.4520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-13حماه05200016752رنا الخوريلينا هيثم زحلوق207509102107
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.1820200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10الالذقية06170018959نبيالنور محمود السكيف207609102108
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3220180معلم صفتربيةإجازة1993-10-08حماه05100016537مروه السلمانفادي مخلص الياس207709102109
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.7920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-25حمص04150026683فريحهميساء محمد يوسف207809102110
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.9720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01طرطوس10090005117فاطمهعائشه عبد القادر الشغري207909102111
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال74.7220160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05050166560خديجهمها محسن الكنجو208009102112
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال66.5820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-02-29طرطوس10220026170فريدهوفاء رامز صالح208109102113
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال76.2120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حماه05010965303لينا الحدادياسمين تمام بارودي208209102114

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.9020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-01الالذقية06110044163منىندى حبيب اسماعيل208309102115
1934معلم صفوزارة التربيةالال65.4120190معلم صفتربيةإجازة1995-05-07حماه05080016443الهامصفاء محمد الحاج حسين208409102116
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1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.4120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06100067997حميدهكندا حسن خضور208509102117
1938مدرسوزارة التربيةالال59.1320201جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1994-09-24حماه05160028733مجيدهسلمان ابراهيم احمد208609102118
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.1420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-10حماه05010704802مريماالء راجح عثمان208709102119
1996مدرسوزارة التربيةالال69.4720203رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-03-21حماه05120030674محاسن صالحعلي محمد عبد هللا208809102120
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.9020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-06حماه05020016848مريمايمان خالد الحموده208909102121
وزارة الزراعة الال62.7420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-01حماه05100061535وجناتمرح أيمن حميدان209009102122

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.3120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-12-01حماه05010445533هدىضحى خليل عمران209109102123
وزارة الشؤون الال74.4720190حقوقحقوقإجازة1997-07-07حماه05120028235شاديهبتول ابراهيم فياض209209102124

االجتماعية والعمل

وزارة األشغال 501معاون رئيس كتابوزارة العدل89معاون رئيس شعبة

العامة واإلسكان

16مشرف تعاوني

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.5520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-05حماه05010444690هدىنور الهدى خليل عمران209309102125
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.5620170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05100011209عناياتروز غسان محفوض209409102126
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.5820180معلم صفتربيةإجازة1995-01-07حماه05100008507عنودطيف مرهج غنوم209509102127
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.4820200معلم صفتربيةإجازة1994-01-03حماه05200048445منى العكلهبتول حسين الدناور209609102128
350معاون رئيس شعبةوزارة المالية335معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.1620200محاسبةاقتصادإجازة1994-09-01حماه05100034464غصونميرنا عبد الكريم ابراهيم209709102129
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7520200معلم صفتربيةإجازة1993-01-03حماه05200048443منى العكلهفاطمه حسين الدناور209809102130
وزارة التعليم العالي الال74.2620210مائيةهندسة مدنيةإجازة1997-05-18حماه05010481865فطيمرشا مصطفى حجو209909102131

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

938مهندس دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية6

1978مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال71.7220205تربية رياضيةتربيةإجازة1985-05-01حماه07220072232خديجةمحمد علي السليم210009102132
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.4120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05100007913سمرزين الياس ابو كرشه210109102133
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةنعمال74.0420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-07-16حماه05020004967سارهوصال محمد الجمعه210209102135
1938مدرسوزارة التربيةالال62.3020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-27حماه05150052604فاطمهلبابه محمود النجار210309102136
1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال66.5720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-26حماه05200002591بشرىمارو حكمات الضاهر210409102137
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.5320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-22حماه05010022239فاطمةشيماء اسامة عروب210509102138
1993مدرسوزارة التربيةالال68.7120160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-16حماه05010049112هناءخنساء رضوان مرقا210609102139
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.7720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-10حماه05010299246شاميههيام ضاهر الحماد210709102140

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0620200معلم صفتربيةإجازة1994-06-25حماه05010221175هندبتول بسام الجواد210809102141
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2120180معلم صفتربيةإجازة1995-01-04حماه05100020217اركانهيام مهدي الشاويش210909102142
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0520210معلم صفتربيةإجازة1997-03-17حماه05200007958رنا رحالندى رومل قليط211009102143
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال64.7420160حقوقحقوقإجازة1991-09-15حماه05160022080سلمىسمر صالح احمد211109102144
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال66.1220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010540895امنه الشيخ يوسفلبابة عبد الحميد الشيخ يوسف211209102145
1989مدرسوزارة التربيةالال69.4620170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-03-22حماه05030058820زهوةعبير جورج حنا211309102146
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-14حماه10180010986سحرزينه محمود سلوم211409102147

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.7520200فيزياء

1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0720200معلم صفتربيةإجازة1997-08-24إدلب07010117146فاتنأميرة عبد القادر الذقاني211509102148
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال71.4120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-01حماه05050173251عليا السليمانفاطمه علي حمود211609102150
1953مدرسوزارة التربيةالال61.1620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-08حماه05220002086غفراناناغيم نصر الصطيف211709102151
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.6620200معلم صفتربيةإجازة1998-06-07حماه05010336010مريم زيودكارينا حنا الرباحي211809102152
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال54.6420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-04-15حماه05010115428سلوىمنال غازي المصري211909102153
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.1120120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-01حماه05200090412فاطمهمنى مصطفى حمدو المصطفى212009102154
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.5620190معلم صفتربيةإجازة1997-10-14حماه05010905433خديجه السلومبنان محمد عبد السالم السلوم212109102155
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05100022045سوريهفرح احمد المصطفى212209102156
1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-05-15حماه05010300001رلىبتول محمد سعيد القشاش212309102157
1947مدرسوزارة التربيةالال73.4520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-20حماه05010232535فاطمهماجده تركي كشتو212409102158
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-06حماه05210032419صفاء المحمدساره عبد الوهاب الحالق212509102159
فيزياء <-العلومإجازة1992-01-01حماه05120045311سمرخالد فايز العاكوب212609102160

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال69.0820210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1098مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.0520170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05200080960هياموالء مامون العبدو212709102161
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.1720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30حماه05010957698ابتسام الخلوفدعاء فضل الخلوف212809102162
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.6720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05170023934امينهاالء عدنان شدود212909102163
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال62.8120190معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05010267310وصالامل عمر حسون213009102164
341دارسوزارة المالية348دارسوزارة المالية347دارسوزارة الماليةالال74.3120210محاسبةاقتصادإجازة1999-05-13حماه05050009142لونانور داالتي البيطار213109102165
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.2620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-25حماه05200009692جومانه فالحههبه زياد الصدير213209102166
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7320200معلم صفتربيةإجازة1998-05-04حماه05200009701اسناتساره كابي الصدير213309102167
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال62.1420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-08حماه05030008476سالم العبدهللاسوسن عبد هللا العبد هللا213409102168

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1064مدرس

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال61.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10حماه05180018027نورهنوفه أحمد يوسف213509102169
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال57.6120210معلم صفتربيةإجازة1993-08-28حماه05170021715لورنسرفه مفيد حالس213609102170
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0820200معلم صفتربيةإجازة1994-09-10القنيطرة14030010918ايماننسيبه سلطان الرحيل213709102171
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.9820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05120041152عندليب ديوببتول احمد ديوب213809102172
1938مدرسوزارة التربيةالال59.0120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05020052327زكيه خليل جبيليميساء دحام األحمد الخليل213909102173
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05020067517وصالآثار غازي الفارس214009102174
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.6320170معلم صفتربيةإجازة1982-07-28حماه05020039494صبحه البكورصباح حسين البكور214109102175
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.9820180معلم صفتربيةإجازة1996-09-01حماه05010799250امينهنوره احمد االسماعيل القاسم214209102176
1933معلم صفوزارة التربيةالال73.9820160معلم صفتربيةإجازة1990-01-25حماه05010151940ميساءرشا محمد محسن قطرنجي214309102177
1939مدرسوزارة التربيةالال60.9620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-16حماه05010678863روضهزينب ممدوح الجمعه الحسن214409102178
وزارة الشؤون الال70.4520150علم نفستربيةإجازة1991-09-24حماه13010179298ليلى العيدماريا ثائر الدخل هللا214509102179

االجتماعية والعمل

27أخصائي نفسي

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2320190معلم صفتربيةإجازة1996-03-13حماه05200050273تركيه الصالحيمنى ابراهيم الصالح دناور214609102180
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.4320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010070471ميساءساره تمام الكسم214709102181
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.4520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-25حماه05010299999ايمانفاطمه زكريا القشاش214809102182
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1986-01-01حماه05010465599هناءلما نصر غنايم طرقجي214909102183

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال75.0120200

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1989-01-14حماه05010017300دالل السمرهإيناس محمد عنجاري215009102184

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال87.2220200

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.5220180معلم صفتربيةإجازة1987-07-02حماه05200085291فاطمه اسماعيلغاليه عبد الباسط اسماعيل215109102185
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-05-28حماه05010668567حياة الشبهرمريم خالد الحالق215209102187
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال72.9620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05020052909هديه رمضانندى محمد زيدان215309102188
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.7820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-05إدلب07210062912صباحإمتثال فاضل طماع215409102189
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.2020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010129136غاده العفريتشهله محمد نصر ابي عيشه215509102190
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-07حماه05200087053روزه العليآسيا عبدالقادر الديري215609102191
1933معلم صفوزارة التربيةالال60.4520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010684873عليه فنصهدعاء عبد الكريم دالي بالطه215709102192
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

مصرف سورية الال61.7520109إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-01-01حماه05010007227أملعوض محمد أبو ربعية215809102193

المركزي

1019دارس اقتصادي

1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.0020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-23حماه05010015869مريم المبيضحياة تيسير الحسين215909102194
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال63.6320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-15حماه07240178176ميساء بيدقراما عبد هللا حموش216009102195
1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال66.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2001-01-01حماه05020013297ختامتسنيم محمد فخري المصيني216109102196
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال57.4320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-28حماه06100035772رينيت صقرنادين هيثم عيسى216209102197

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

وزارة الموارد الال70.4720210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-06-01حماه05010425344ميساءبانه احمد سقا216309102198

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االتصاالت 921

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1971مدرسوزارة التربيةالال77.0220200تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01القنيطرة05010177738ليناضحوك محمود عدي216409102199
وزارة الموارد الال69.5820120تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-05-01حماه05010746932رغداءاناس حسان مصدر216509102200

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االقتصاد 921

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.3220210معلم صفتربيةإجازة1997-08-20حماه05100015881عبير اليوسفندى جبران الديب216609102201
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.4720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-02حماه05150098981اسعاففاتن امين علوش216709102202
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.7520210معلم صفتربيةإجازة1999-06-13حمص04010629371غيثاءميري مظهر طيبو216809102203
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.1720190معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حماه05200012282منى االبراهيمزينه مجيد كموش216909102204
1954مدرسوزارة التربيةالال60.7520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-09حمص04030012680ارتسامامل محمود الشعبان217009102205
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال55.4020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10230016267ثمرة عليهدى صخر شعبان217109102206
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال61.1820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010572760املينوعد جميل نونو217209102207

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-18حماه05010197363ايمانهبه منذر خالد217309102208
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.8520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05030048705فداءهبه محسن ابراهيم217409102209
2001مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.5220205رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-10-11الالذقية06100007801ميادهرزق سمير عباس217509102210
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020074318امنه العليويملك حافظ المحمود217609102211
1935معلم صفوزارة التربيةالال79.6320190معلم صفتربيةإجازة1997-10-13حماه05180033573لطيفه سليمانراغده عبدو وسوف217709102212
1935معلم صفوزارة التربيةالال62.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-28حمص04120064721نجاتنور احمد احمد217809102213
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.2820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05010704870فطيممها ابراهيم الشيحان217909102214
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.5720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-28الالذقية06100007796مياده خضورساندي سمير عباس218009102215
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.3120200معلم صفتربيةإجازة1997-04-12حماه05150116844سليمهعائده حسين ديبو218109102216
1953مدرسوزارة التربيةالال59.4120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-14حماه05010183302امنة الجزارملك رضوان الحاج نعسان218209102217
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-12حماه05120016825جنيتغاده عبد الكريم أحمد218309102218
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.3820163لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-26حماه05010650595نعماتمحمد عبد الباقي الدالل218409102219
وزارة الموارد الال71.1120160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-04-01حماه05010442055رجاءفاطمه يحيى دعبول218509102220

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االتصاالت 921

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

مصرف سورية الال73.2920200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-06-03حماه05160004701فاديهنغم سهيل بركات218609102221

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.2420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-25حماه05170006155انتصار هاشمنورا عبد العزيز حمدان218709102222
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.7220070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-28الالذقية03110014763هناءريما محمد علي218809102223
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.2020050تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-11-20الالذقية06220012088حياةرجاء جابر فاضل218909102224
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.6320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05حماه05100002727ميادهميراي هيثم سنكري219009102225
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال69.0920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-30حماه90050005383عائشة أحمداالء محمد محمود219109102226

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1086مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.3420192معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05020030976رغدهعبد الكريم عبد الرزاق الياسين219209102227
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال75.5920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-05-10حماه05190012264لينا رستمحال محمود ابراهيم219309102228
وزارة الزراعة 1957مدرسوزارة التربيةالال66.3020150شريعةشريعةإجازة1994-01-25حماه05020004853عائشههدى احمد ابو عرب219409102229

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1063مدرس

واإلصالح الزراعي

1085مدرس

1953مدرسوزارة التربيةالال67.7720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-28حماه05010482293شفاءريم احمد الطعمه219509102230
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.0620200معلم صفتربيةإجازة1993-04-05حماه05010603456أملمنال طالل المصري219609102231
1938مدرسوزارة التربيةنعمال62.5720200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-10حماه05190013973مجيدهورود محمود محمود219709102232
1942مدرسوزارة التربيةالال60.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05120041250امينهنور ياسين العوض219809102233
1961مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال60.8520194شريعةشريعةإجازة1992-03-15حماه05010608751هيام خلوفعلي عبد هللا المصري219909102234
1993مدرسوزارة التربيةالال66.2020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05020113196فاطمهاسماء محمد المرعي220009102235
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.1920200معلم صفتربيةإجازة1997-04-07حماه05100033427سعادنغم سهيل يوسف220109102236
342دارسوزارة المالية56معاون رئيس شعبةوزارة التربية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.5020190حقوقحقوقإجازة1987-01-02حماه05110017881غندوره الصوصميشلين فواز ابراهيم220209102237
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-23حماه05100023699رغدهيا ميالد يعقوب220309102238
1011أخصائي تغذيةوزارة الصحةالال78.0420210تغذيةعلوم صحيةإجازة2000-01-01دير الزور09010215757فاتن علينور عبدو بدر220409102239
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2820190معلم صفتربيةإجازة1997-04-21حماه05200016493غصون ناصرميس بسام حديده220509102240
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.1820192معلم صفتربيةإجازة1994-03-18إدلب07220062722فاطمهمحمد حسن خطيب220609102241
1935معلم صفوزارة التربيةنعمال70.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حماه05190015642خديجهلبنا ابراهيم حسن220709102242
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.2420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-30إدلب07240033128اعترافغفران أحمد األحمد220809102243
فيزياء <-العلومإجازة1995-03-02حماه05150028061سيما ناصرالرا سليمان ابراهيم220909102244

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.9920200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1975مدرسوزارة التربية1979مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربيةالال75.6120172تربية رياضيةتربيةدبلوم1993-10-28حماه05100033396سعاد حميدانمضر سهيل يوسف221009102245
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.6020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-02حماه05050174574سميره الصالحمريم احمد المحمد221109102246
1942مدرسوزارة التربيةنعمال61.0120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-01حماه05150115056نهادرشا علي محمود221209102247
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.5020164معلم صفتربيةإجازة1987-01-01حماه05220023947فوزيهايهاب حسين سلمو221309102248
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01الالذقية06090149216مها حلوةيارا معن حنيفه221409102249
1933معلم صفوزارة التربيةالال81.8920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010480665نجوىخديجه هشام الصباغ221509102250
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال69.4020181رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-01درعا12180019154صفاءتمام يونس الحمدان221609102251
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال58.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05120008834امالنوره محمد جنيد221709102252
معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية260محلل إداريوزارة الصناعة259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال73.6720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-17الالذقية06010302240خديجهأميره سلمان سليطين221809102253

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.4920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حماه05170013942صباحبلوج سلمان عثمان221909102254
فيزياء <-العلومإجازة1995-10-22حمص04060027044منيره محمدزينه جمال العوض222009102255

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال72.9320190فيزياء

1939مدرسوزارة التربيةالال73.6520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-10حماه05090012312روسيهيسرى فاروق العبد هللا222109102256
1953مدرسوزارة التربيةالال66.0220090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-01طرطوس10220003753جومانهسهير صادق حسن222209102257
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةنعمال57.2020120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-20طرطوس10230017780حمامه شعبانفايزة هيثم سلوم222309102258
1947مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال58.6320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-22حماه05200010238سيمافاتن منهل برشيني222409102259
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6320170معلم صفتربيةإجازة1995-02-03حماه05200023160رحابسانتا نديم انطكلي222509102260
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وزارة االتصاالت الال70.0320152إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-09-03حماه05200077535خدوجمحمد علي اسبر222609102261

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.9820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-25حماه90050002340عائشة احمددعاء محمد محمود222709102262

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1086مدرس

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.1320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-03طرطوس10030013204سميا الجنديلؤي محمد الجندي222809102263
فيزياء <-العلومإجازة1995-12-04حماه05010869186نزههباسل عزيز حمد222909102264

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال68.8820181فيزياء

2000مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-11طرطوس10160096174عبيرنتاليا مفيد اسبر223009102265
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.4920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-15حماه05120018849يسرى سلومالرا سلمان زيني223109102266
الدراسات المالية اقتصادإجازة1995-03-01حماه05170047396نورسروان محمد خليفه223209102267

والمصرفية

وزارة االتصاالت 1078مدرسوزارة السياحةالال72.4420210

والتقانة

1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.7620181رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-02حماه05170010564شهيرهورد عكرمه صالح223309102268
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال64.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-26طرطوس10260001972فاطمههيا محمد عيسى223409102269

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1079مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال55.7720190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-28حماه05150034444سحر الحمصيربا ثائر شحاده223509102270
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.1620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-25حماه05020008935فاطمهمصطفى محمود عبدالحي223609102271
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.6320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-09حماه05180007925عليه غانمفرح محمد سليمان223709102272
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.3220200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-10-01الالذقية06100082136هيامهدى حسن عباس223809102273
1936معلم صفوزارة التربيةالال67.8020200معلم صفتربيةإجازة1996-04-09حماه05010717999سهاماسماء عبد الكريم علوه223909102274
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.0920140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01طرطوس10260037392ليلى ميهوبهبه علي ميهوب224009102275
فيزياء <-العلومإجازة1995-05-14حماه05150061532عبيرمرح ماهر اسعد224109102276

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.0620190كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.7120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06100028187منازلعال كامل سليمان224209102277
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال75.0120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010221265وفاءلميا صفوان تليتي224309102278

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1086مدرس

1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.2120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-01حماه05010316669شاديهمريم موسى الدخيل224409102279
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.3720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-15حماه05100036501سميرهاحالم خليل جديد224509102280
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال73.2720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-13حماه05170047392أمال خليفهاسراء أحمد خليفه224609102281
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.2920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-15حماه05200077928سهام عداهبتول يونس حسن224709102282
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.0720200معلم صفتربيةإجازة1999-10-20حماه05010358692زينبساندبل اكسم االسعد224809102283
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.7720200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05160023650نجديةزينب ابراهيم وقاف224909102284
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال54.9720045لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-01حماه05020083884سلمىسامر محمود المحمود225009102285
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.1920150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-29طرطوس10090012848غيداء سليمانربا اسماعيل اسماعيل225109102286
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.2520200معلم صفتربيةإجازة1995-02-14حماه05160004369ابتسام حنطواسماء محمد وسوف225209102287
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-06-01حمص04170016766سلوىبراءة موسى ابو عمشه225309102288
وزارة الزراعة الال53.4220080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-03-20حماه05010209670كوثرعلياء محمد نصر عرفه225409102289

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1087مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال66.5920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-16الالذقية06210004217ليلىعال مالك سليمان225509102290
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.8920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-01حماه05020112631حنانجهان عبدالكريم القاسم225609102291
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.7820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01الالذقية06090108844وفيقهبشرى محمد محمد225709102292
فيزياء <-العلومإجازة1993-05-05طرطوس10230005138الهاممنى احمد محمود225809102293

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.2320200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

وزارة االتصاالت 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال78.8520180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-14حماه05010281395ساميه االحمدزينب غسان الحسون225909102294

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال64.3820200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01حماه05150105441نجوىبشرى عزت حسن226009102295

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1981مدرسوزارة التربيةالال73.0620200تصويرفنون جميلةإجازة1996-07-12طرطوس10120001434فايقهيارا بدر حبيب226109102296
1935معلم صفوزارة التربيةالال76.8720180معلم صفتربيةإجازة1996-09-25حماه05150015266ربىياسمين منذر ضوا226209102297
وزارة الشؤون 346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال69.1020180حقوقحقوقإجازة1983-10-20حماه05010143588افراحلما موفق العبسي الجندي226309102298

االجتماعية والعمل

89معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال69.0220190إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-08-20حماه05180006476سكينه اسعدمي محمود ابراهيم226409102299

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.2720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05020014055ندىهدى عبد المنعم العبد الكريم226509102300
1944مدرسوزارة التربيةالال65.2420140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-10طرطوس10220030393جومانهنجوى صادق حسن226609102301
وزارة الزراعة 1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.7120140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-09حماه05150052349لوزهربا علي قاسم226709102302

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.4620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-02حماه05210035307امونغاده عبد الكريم الفرج226809102303
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.8020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الالذقية06020034321سميره طريبوشحسناء علي عطاف226909102304
1933معلم صفوزارة التربيةالال81.4420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010099244هناديفادية محمد نذير تركماني227009102305
هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-01حماه05050166708عرنهالهام ايمن المحسن227109102306

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2002مدرس مهندسوزارة التربية2006مدرس مهندسوزارة التربيةالال76.3920210هندسة إلكترونية

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال60.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-18الالذقية06100047648عواطفهبه علي حميده227209102307
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.9920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01إدلب07100055830سلوىامل ياسر خطيب227309102308
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.2320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20طرطوس10110006260سوزانليال محمود سليمان227409102309
1933معلم صفوزارة التربيةالال88.9920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-14حماه05010336031فاتنسالم ماجد قنبر227509102310
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.1320200معلم صفتربيةإجازة1998-06-17حماه05010737990هنا النجارلجين بهاء جنيد227609102311
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.6620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-15حماه05120008221جميلهمها عبد الحميد ابراهيم227709102312

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1934معلم صفوزارة التربيةالال70.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-04-01حماه05010601651عليافاديا محمد بدر المصطفى227809102313
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.5520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-12طرطوس10090037190وهيباالرا حسن ديب227909102314
فيزياء <-العلومإجازة1996-06-27حماه05150063354جومانارهف صالح سليمان228009102315

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال67.8920200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1089مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال66.7820105لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-13طرطوس10270005411امينه سليمانايهاب محسن درويش228109102316
1944مدرسوزارة التربيةالال56.9220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-13طرطوس10220035911جوهينا سلمانتغريد صالح حسين228209102317
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.2620210معلم صفتربيةإجازة1998-04-07حماه05020036441روضهشيماء محمد الخطاب228309102318
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-17الالذقية06200008356نبيههرهف مالك مخلوف228409102319
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال68.8220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-01حماه05010622807سهاممرام حمدو زينو228509102320
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-04-04حمص04010005297جميلهعبير موسى القاضي228609102321
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2020210معلم صفتربيةإجازة1998-05-11حماه05200014653فاديهرنده غزوان نجار228709102322
1955مدرسوزارة التربيةالال61.4320190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-06طرطوس10220055966ربىرشا بشار يوسف228809102323
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.2520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010622867سهامبشرى حمدو زينو228909102324
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.6220200معلم صفتربيةإجازة1988-01-05حماه05140005229رفعهدالل صقر قاسم229009102325
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.2720170معلم صفتربيةإجازة1995-08-28حماه05200000935منى حاصودساره توفيق دومط229109102326
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

فيزياء <-العلومإجازة1994-05-07حماه05150072501اكراملجين ايمن شاعر229209102328

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.3820210فيزياء

1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال61.7620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05140013174منالسليمى مصعب حسن229309102330
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.3820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05220003686غتوهامنه غضبان محمد229409102331
1989مدرسوزارة التربيةالال67.9220200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-08-04حماه05010363705روديهيوال موسى اسعد229509102332
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-30حماه05200011257مانياساندي طالل الخوري229609102333
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.4820154لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-20حماه05160008590نجله السركلعلي رمضان السركل229709102334
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال68.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-01الالذقية06060015468سميرهندا يوسف امون229809102335
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0820190معلم صفتربيةإجازة1997-06-09حماه05200014100هناءهناء أيمن قالويز229909102336
1938مدرسوزارة التربيةالال65.7620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حماه05160029376فلايرايناس محمد السليمان230009102337
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.6420200معلم صفتربيةإجازة1997-09-12حماه05200078791الهاممنى عبد الرحمن العلي230109102338
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1520190معلم صفتربيةإجازة1997-06-18حماه05200017652رحاب بركاتنهى عبده مهنا230209102339
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.8620216لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-26حماه05030063879خوله االبراهيممحمود علي دياب مصطفى230309102340
الدراسات المالية اقتصادإجازة1993-08-30حماه05090001260فريدهنرمين اسماعيل محفوض230409102341

والمصرفية

وزارة االتصاالت الال71.3620170

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

943مدققوزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.4720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-06حماه05030024347نجاحسحر جهاد علي230509102342
1995مدرسوزارة التربيةالال69.0920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-10طرطوس10140010004ريماءغنى نضال رقيه230609102343
فيزياء <-العلومإجازة1998-03-08طرطوس10230008207جنان مصطفىعروة امين نادر230709102344

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.5120210فيزياء

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال65.1120180معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05140003522منيفهمرح ايمان علي230809102345
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.0020200معلم صفتربيةإجازة1997-02-28حماه05010501208آمنة رمضانمنى خالد الهنوس230909102346
1946مدرسوزارة التربيةالال59.5120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-15إدلب05140031832سكينهجاسلين انذر حسن231009102347
1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال56.7620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-10طرطوس10010148444مطيعه سليمانسمر محمد علي231109102348
وزارة التجارة الال72.7520133اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1987-07-05حماه05100039802انيسهمشير عيد قاسم231209102349

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.5520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-11حماه05070020715مريم العبد الرحمنربيعة عمر العبد الرحمن231309102350
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.4520180معلم صفتربيةإجازة1990-07-13حماه05110046971اخالصسهر عبد الحليم الحسن231409102351
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال71.6520170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حماه05200056689تواصيف الحسينحسين دهام الحسين231509102352
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05100021350مريمبيان رفعات المصطفى231609102353
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.1220157معلم صفتربيةإجازة1993-04-16حماه05030055775مسرهمحمد محي الدين حمود231709102354
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال56.5120150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-05حماه05150046878حسناحنان صالح عيد231809102355
1935معلم صفوزارة التربيةالال63.5820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-06الالذقية06020025868رحابرهام كمال عساف231909102356
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.2820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-13حماه05110009705فطيمملك عاصي الحسين232009102357
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال54.3920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02طرطوس10110031554امل محمداالء زهير اسعد232109102358
وزارة الزراعة الال69.4520156طب بيطريطب بيطريإجازة1990-06-01حماه05010767205نزهة اسعدمحمود محمد اسعد232209102359

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 204طبيب بيطري

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

337معاون رئيس شعبةوزارة المالية351معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.1520164حقوقحقوقإجازة1990-03-15حماه05170024074بديعهعلي محمد حالق232309102360
349دارسوزارة المالية339معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.0820180حقوقحقوقإجازة1995-01-01حماه05120028621نهاد شحادهعفراء علي يوسف232409102361
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.1920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-16طرطوس10270013234نجاةمنار سلمان حسن232509102362
وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال53.4120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-01حماه05020108314سعديهاسماء اسماعيل المحمد232609102363

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.3020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05210029341سهيرحنين رشيد زرقه232709102364
1938مدرسوزارة التربيةالال60.6320190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-20حماه05160004097رجاء رسالنيارا محمد وسوف232809102365
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.4520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-12الالذقية06200096177دجانهبشرى عدنان فتيته232909102366
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال61.0720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05140006523كهربديمه جهاد محفوض233009102367
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.0720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-03طرطوس05160033049هيام خطيبلبانه رمضان زيد233109102368
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.5420140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-12الالذقية06110015702وداد احمدفاتن اديب حميدي233209102369
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-19حماه05120001329لورثهبه علي سعود233309102370
وزارة التعليم العالي الال59.0320090طب بيطريطب بيطريإجازة1983-09-29حماه05010682202هدىنسرين عبد هللا الورار233409102371

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.0820210معلم صفتربيةإجازة1996-05-07حماه05170045748كفاح الشنتهدياال حيدر منصور233509102372
وزارة الزراعة الال69.7320200اقتصاداقتصادإجازة1997-07-15حماه05160004111سالم حمزهاحالم توفيق زيود233609102373

واإلصالح الزراعي

وزارة االتصاالت 203معاون رئيس شعبة

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

وزارة االتصاالت 57معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال68.7720180محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10260002698مريمزينه علي القرحالي233709102374

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.6920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حماه05170009553ياسمينرنده علي بالل233809102375
1948مدرسوزارة التربيةالال56.9120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-07طرطوس10250004590كوثرسوسن محمد درغام233909102376
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال66.2220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-15حماه05170009536نوفا ملحممرام عيسى بالل234009102377
1978مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال73.3520210تربية رياضيةتربيةإجازة1997-05-04حماه05160004110فاطمه حمزهنور نجيب زيود234109102378
وزارة الزراعة الال56.6020100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-15طرطوس10100030986املرشا نصر الشيخ234209102379

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1079مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال73.3720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-12حماه05170009730سهام احمدجيانا محمود ابراهيم234309102380
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.9020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-07-20حماه05150048211آمالنغم علي صالح234409102381
فيزياء <-العلومإجازة1995-03-02حماه05150028070سميايارا سليمان ابراهيم234509102382

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.4120200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.6920210معلم صفتربيةإجازة1999-04-02حماه05160024232حوريهغيثاء عبد الوهاب الوقاف234609102383
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدل349دارسوزارة الماليةالال64.0720173حقوقحقوقإجازة1992-02-23حماه05160045182جميلهفايز محمد علوش234709102384
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال59.0020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-05حماه05150047874شمسه احمدملك احمد سليمان234809102385
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.8820180معلم صفتربيةإجازة1995-01-10حماه05010710664ناهدفاطمه محمود المصطفى234909102386
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.0420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-01حماه05200006431سارهجيما الياس االبرهيم235009102387
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.1720170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-25طرطوس10150012079صباحأمل علي حيدر235109102388
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال66.3420172لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-20الالذقية06040033763فدوىعلي دانيال نظام235209102389
1947مدرسوزارة التربيةالال57.2220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-10حماه05100020706فاطمهامل طراد العبيد المصطفى235309102390
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال65.6220200معلم صفتربيةإجازة1996-10-01حمص04230021567عفاف صبحمروا علي غنام235409102391
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-15حماه05020088277فتحيه بديويابتهال هوشان االحمد235509102392
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.6820200معلم صفتربيةإجازة1997-04-26حماه05050117462امال الحمدانالفت عدنان المحرز235609102393
1973مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربيةالال70.9920170تربية رياضيةتربيةإجازة1994-04-17حماه05050117456دعدغنى غسان المحرز235709102394
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال55.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-01حماه10260021155مطييعهغيثاء حسن دره235809102395
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-22طرطوس10230011546ليلىنيرمين سلمان ابراهيم235909102396
335معاون رئيس شعبةوزارة المالية332دارسوزارة المالية330دارسوزارة الماليةالال62.8120085محاسبةاقتصادإجازة1983-01-01حماه05120041087مريمياسر محمد المحمد236009102397
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.1520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-25حماه05120044312شعيله المحيهحزبيه مالك المحيه236109102398
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1995مدرسوزارة التربيةالال86.9320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-04-27طرطوس10090078605غصن علوشغنى ابراهيم يوسف236209102399
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.2720130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-11حماه05190024583سميرهالعفراء حكمت الحلو236309102400
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال64.4920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05020120862فتحيهغفران هوشان احمد236409102401

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةنعمال64.1920202تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-10طرطوس10090080466رئيفهحسام محمد علوش236509102402
1938مدرسوزارة التربيةالال59.9520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-08الالذقية06110044863منىمرام محمود احمد236609102403
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-26طرطوس10120017258رابياعبير احمد صبح236709102404
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-20طرطوس10090073306سليمه حلومرفاه حسن محمود236809102405
1977مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال68.5320183تربية رياضيةتربيةإجازة1990-01-01حماه05010136468ندى الدورحسين محمد الصمودي236909102406
حاسوب ونظم اقتصادإجازة1987-03-08حماه05180001490يسرىبهاء فوزي كوسى237009102407

معلومات

وزارة التجارة الال58.2920144

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال61.9920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-04طرطوس10240011040شهيره عمرانسهى عابد محمد237109102408
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.6920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200079869امينهنور خالد السعران237209102409
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.7920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-31طرطوس10220011334سعادساره محمد ناصر237309102410
1937معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.7420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-23الالذقية06010362966الهامزينب نضال نبيعه237409102411
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.2320210معلم صفتربيةإجازة1996-06-09حماه05200019808وداد اسعدليوسفدوى فؤاد هزيم237509102412
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.7220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-06حماه05200004185فايزهكرستينا فريد غنوم237609102413
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال67.4920170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-02حماه05200006793دياناجيما ابراهيم زرزور237709102414
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-20حماه05010516091هياثم المرصبا علي الضاهر237809102415
1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال73.6220192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-10حماه05030049689مجيدهعيسى احمد الشدود237909102416
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-25حماه05200001947آجيا توماهيا ابراهيم قنزوع238009102417
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال55.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-20طرطوس10120008897نظيرهميالن محمود حميدي238109102418
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.8520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-30حماه05190005742سميرهمروه محمد اسماعيل238209102419
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6420200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010415152عنودهيا حمود المحمود238309102420
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.4420170معلم صفتربيةإجازة1986-09-07حماه05100019563ارياق العاشقسالم محمد المحمد238409102421
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.3020090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-11حماه05200089943سعاد اليوسفدالين يحيى صقر238509102422
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.2120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-21طرطوس10180003324نهادألين احمد اسماعيل238609102423
1938مدرسوزارة التربيةالال62.6820080جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-23طرطوس10180002404منىحنان محمود ضاحي238709102424
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.9220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05020110730رقيهدعاء احمد الخلف238809102425
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.3320050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-05الالذقية06220012351نديمه عليختام عارف علي238909102426
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال72.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-04الالذقية06200072431فاطمهساره رمضان يحيى239009102427
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.3820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-02حماه05200004183مروهسمر محفوض غنوم239109102428
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.4520200معلم صفتربيةإجازة1995-03-28حماه05010896562ناديهوفاء ماجد النعسان239209102429
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-15الالذقية06230004625محاسن علياريج يوسف حمامه239309102430
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.8520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-05طرطوس10230023339نوالاميرة عيسى عساف239409102431
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.7020210معلم صفتربيةإجازة2000-04-09حماه05030008966وصافياسمين جاسم السليمان239509102432
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.3220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02حماه05160026681اعتدال صالحسهى يوسف ملحم239609102433
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال57.8320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-09الالذقية06110028300زينبنوره محمود علي239709102434
346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.0920162حقوقحقوقإجازة1990-04-10حماه05050143398فاطمهعالء يوسف شحود239809102435
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.8320140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02حماه05160045361وزيرهلورين احمد يوسف239909102436
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال73.0920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-06الالذقية06120003447ميساءفيروز علي احمد240009102437
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.4820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-01الالذقية06110054828سلمى عليانسام محمد عيسى240109102438
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حمص04080025668وفاءمرح مفيد االبراهيم240209102439
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.7220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-13حماه05010412716نزههوفاء عبد الستار الغلبان240309102441
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.8820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-15حماه05010092701أمنهعائشه حسن طواشي240409102442
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال62.9920190دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-10-01حماه05170009631عزيزهسهام كاسر شاهين240509102443
1933معلم صفوزارة التربيةالال75.8020210معلم صفتربيةإجازة1999-09-10حماه05200003629ماري جالدسيما طوني شيخ الشباب240609102444
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.6620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-20حماه05010719551عيشهنزهه ياسر الريشان240709102445
وزارة التجارة الداخلية 335معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.1620200محاسبةاقتصادإجازة1994-04-05حماه05140008210فداء بدرجيداء مالك حسن240809102446

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال77.8320190معلم صفتربيةإجازة1991-01-08حماه05200013722سهاماري مروان التوما240909102447
1933معلم صفوزارة التربيةالال75.9420190معلم صفتربيةإجازة1997-07-15حماه05200002701ندى فالحههديل ابراهيم حصني241009102448
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4820210معلم صفتربيةإجازة1999-06-01حماه05200020747ميالديياسمين فادي نمو241109102449
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.2120170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-26الالذقية10220014494صباحنسرين مزيد مرعي241209102450
1978مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال78.1820210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-07-27حماه05180015052رنا الديوبرشا مازن عيسى241309102451
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال57.6720090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-04الالذقية06090019517اليدهلميس سامي زدابه241409102452
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال54.0620000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-09-01الالذقية06180011781شهيرهثناء محمد عباس241509102453
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.6320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-09الالذقية06120016035منا حمدانديانا حسن زليخه241609102454
وزارة الزراعة الال69.7420190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-27حماه05150043792فلايرآالء سليمان جمول241709102455

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1081مدرس

وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال56.0220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-08طرطوس05190025440منارفاتن غسان عساف241809102456

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-04-04حماه05030087281وحيده ملحممريم ابراهيم المرعي241909102457
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.9020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-08حماه05200086208رودهدارين عبد الفتاح العبد المحسن242009102458
معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية335معاون رئيس شعبةوزارة المالية352معاون رئيس قسموزارة الماليةالال63.1720150مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-06-29الالذقية06160005739صباحهويدا بشير بدران242109102459

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية
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وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-18طرطوس10270014127لينا خليلميس حسن علي242209102460

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.8020180معلم صفتربيةإجازة1986-08-10حماه05200031147حليمهجيهان محمد جمال242309102461
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.4020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05120020176رجاء سعوديارا جمال بلول242409102462
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-25حماه05200015231فاتنحال يوسف برشيني242509102463
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.1020210معلم صفتربيةإجازة1999-08-15حماه05010642604عيشه مصطفىلميس ياسر الريشان242609102464
1947مدرسوزارة التربيةالال60.0220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05020124865جوريهنور كالل خضر242709102465
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال67.5320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-03-02حماه05010841103تركيه الحسينيانا عيسى اسعد242809102466
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0820190معلم صفتربيةإجازة1995-01-02حماه05200066504فوزةوالء فيصل المدلوش242909102467
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.0420200معلم صفتربيةإجازة1998-07-28حماه05010687820نظيره ديباالء عبد الرحمن العلوش243009102468
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8920200معلم صفتربيةإجازة1997-08-20حماه05200072299خدوجمريم محيميد المحمود243109102469
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال62.2020150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02حماه05200102480هالكريستين ابراهيم جربوع243209102470
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حلب02120106161هناءبروج بسام الشهابي243309102471
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال70.0120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-08حماه05200015223فاتن نايفماري يوسف برشيني243409102472
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.5820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-29حماه05120039904حليمه غريبارجوان احمد فاضل243509102473
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال63.3120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010355021نسيبهجيالن حامد سوتل243609102474
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.8520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-04-28طرطوس10270014123لينا خليلمحمد حسن علي243709102475
1939مدرسوزارة التربيةالال69.3620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-24حماه05010557710ميساءربى عزام سالوسي243809102476

85 من 34صفحة  12:46:51 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:حماه        الفئة:محافظة

1956مدرسوزارة التربيةالال60.6420200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-15حماه05010670967حليمهتشرين محمد جالود243909102477
1943مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال67.9620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010327367املشهامة محمود الشحنة البستاني244009102478
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01حماه05200085621رقيه سوتلفاطمه بهجت الخلوف244109102479
1938مدرسوزارة التربيةالال57.0620190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-21حماه05150051294رابيهحبيب نادر قيمر244209102480
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-06-01حماه05120047764فوزهباسله موسى العلي244309102481
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.2920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05100017274سميره الدرويشريم طالل ابو عذاب244409102482
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.3920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100069111سوريارضيه حسن العلي244509102483
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال68.5520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حماه05010608571رقية المصريصفا عبد هللا المصري244609102484
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.7120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05100003117وليدهرنين مرهج الخوري توما244709102485

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5820180معلم صفتربيةإجازة1988-02-01حلب05100020554فاطمه الفارسهدى ممدوح الفارس الكردوش244809102486
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.9620120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-04حماه05110102540سارهعائشه محمد اليوسف244909102487
1993مدرسوزارة التربيةالال66.9720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05010708271دعاءتيماء رامي عبدي245009102488
1977مدرسوزارة التربيةالال76.9220210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-01-31حماه05050077850فردوسهيا حيدر نيوف245109102489
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.4720211تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-29الالذقية06110064673عروبةعلي انور ديوب245209102490
1994مدرسوزارة التربيةالال69.9220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-06-15حماه05030018957رانيا نعمههبه جوهر عساف245309102491
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال56.0320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-25حماه05200071039سارهفاطمه محمد المحيميد245409102492
هندسة ميكانيكية إجازة1997-12-02حماه05030020403صباحرندا حسان درغام245509102493

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2018مدرس مهندسوزارة التربيةالال74.2420200تحكم آلي

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالنعم59.9520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-06حماه05150056096ساميهرهف ياسين الرستم245609102494
1988مدرسوزارة التربية1991مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال81.3920130علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1991-03-29حماه05020034615أموننور مصطفى الحسن245709102495
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال82.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020016449روضهشفاء محمد شميط245809102496
وزارة الزراعة نعمال59.4820210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-05-17حماه05030007771فوزة سالمهعال محسن الصالح245909102497

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال63.5620190معلم صفتربيةإجازة1995-07-19حماه05190018782ثرياقمر سهيل بلول246009102498
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.8220170معلم صفتربيةإجازة1996-01-10حماه05010581543فاطمه القسوممروه محمد الخليف246109102499
1952مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.3720190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-05الالذقية06090029232اياسحنين محمود عبد الرحمن246209102500
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.2220200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-08-25حماه05170044103مديحه المحمدمرح ناجي صبره246309102501
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.1320200معلم صفتربيةإجازة1996-06-10حماه05120050320دعدصبا فوزي جغيلي246409102502
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-27حماه05170044121مديحهكنده ناجي صبره246509102503
فيزياء <-العلومإجازة1992-05-19حماه05170017369نهال ابراهيمتهاني سليمان عيسى246609102504

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.8320200فيزياء

1976مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال76.2520210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-02-15حماه05050006112رانيهريما غسان الزلمه246709102505
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.8220200معلم صفتربيةإجازة1998-05-05حماه05010390241غفرانرغد سمير المصطفى246809102506
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.7820180معلم صفتربيةإجازة1995-05-08حماه05010370473نعيمهسهير ناظم مقطش246909102507
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال69.8020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05030061548ملكفرح فايز وسوف247009102508

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1081مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1120190معلم صفتربيةإجازة1987-01-08حماه05010031822سميرههيبه علي غناج247109102509
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0120190معلم صفتربيةإجازة1985-02-02حماه05100017173مريمخالديه عبد المجيد البكري247209102510
1973مدرسوزارة التربيةنعمال71.8620200تربية رياضيةتربيةإجازة1994-06-03حماه05170045949وردهابراهيم شعبان محسن247309102511
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه05110093997آمنهنور الهدى لؤي القدور247409102512

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

وزارة الزراعة 1957مدرسوزارة التربيةالال61.7020110شريعةشريعةإجازة1988-12-05حماه05010473220فاتنكوثر علي حمد247509102513

واإلصالح الزراعي

1958مدرسوزارة التربية1063مدرس

1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.3520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-20الالذقية06040016863فاطمهرجاء عبد الباقي صابور247609102514
1947مدرسوزارة التربيةالال66.5920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-15حماه05010276897كوثروالء مصطفى كرزون247709102515
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-15حماه05200006033ماري شلشرهام ريمون برشين247809102516
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.1020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200046986شروف دبانمروه صالح القدور247909102517
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5820190معلم صفتربيةإجازة1996-12-05حماه05200032080آياترنا رشيد هراوي248009102518
1933معلم صفوزارة التربيةالال73.2920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020112726خديجههديل محمد جمعة االبراهيم248109102519
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.1520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010136255ايمان عفانماريه توفيق رقيه248209102520
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05100020138نوالسجود عبد الستار الفارس248309102521
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال84.4220180معلم صفتربيةإجازة1983-10-06حماه05200013970غصون بيطارميس عزيز الخوري248409102522
1933معلم صفوزارة التربيةالال61.6720200معلم صفتربيةإجازة1997-09-17حماه05220019039ضياءعبير محمد المصطفى248509102523
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.6120200معلم صفتربيةإجازة1996-08-02حماه05010254460لينداسمر محسن القاسم248609102524
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.3320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-25حماه05010254573مزنه القاسمنهال حسن القاسم248709102525
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال81.3820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05010854026سميرهمنى سليمان االحمد248809102526
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال63.0120170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05140008390ودادعفاف نورز ضاهر248909102527
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.8820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الالذقية06090041014اميرهرهان وفيق الرطب249009102528
فيزياء <-العلومإجازة1993-06-19طرطوس10110030817ليلىعلي عبد هللا فارس249109102529

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال66.6020191فيزياء

1933معلم صفوزارة التربيةالال62.4820200معلم صفتربيةإجازة1997-08-15إدلب07010022349انتصار بدلةمحمد عبد هللا نيربي249209102530
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-05-07حماه05220019038ضياء عشيشكريمه محمد المصطفى249309102531
وزارة التعليم العالي الال68.8320210هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1997-01-01حماه05210026427مريم الياسينفاطمه لؤي الهارون249409102532

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 4

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للحاسوب

2

فيزياء <-العلومإجازة1993-06-14طرطوس10090014344نيبالسليمان سامي العتيق249509102533

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.0420203فيزياء

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.4320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-19حماه03038005250نعيمهعال احمد النقيب249609102534
مصرف سورية الال63.3020113محاسبةاقتصادإجازة1987-05-06حماه05010000978شمسه الحمدياحمد عبد االحمد االحمد249709102535

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المرآب والمحروقات

341دارسوزارة المالية77

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال69.8020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-13حماه05220007386فاطمه ابو العيونصفاء حسين واوي249809102536
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.3220122تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-31حماه05020052949جوريهعبد الرحمن سليم الرجب249909102537
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال62.6020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-14إدلب07210106567خديجهفاطمه محمد رحال250009102538
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-23حماه05180016234انعامبشرى حبيب سليمان250109102539
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال63.4520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-29حماه05010011692قمرمروه مروان الزعبي250209102540
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.3020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30حماه05170001381روال عونسكينه عقل عون250309102541
1934معلم صفوزارة التربيةالال60.2620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05010395933خضرهبثينه مدين خضر250409102542
فيزياء <-العلومإجازة1994-01-14حماه05010415326ضحوكبشرى ياسر الياسين250509102543

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال67.3420210فيزياء

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال56.5520080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-01حماه05120031339جميلهسراء محمد مثلج250609102544
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.9420200معلم صفتربيةإجازة1996-04-20حماه05120014845نعيمهنور علي ساعود250709102545
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.5820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06150055542هندفرح عيسى دنوره250809102546
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-14حماه05200099277يسرىلورين يحيى عبد هللا250909102547
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال64.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-10حماه05050134851عليا تركيهعزه صالح تركيه251009102548

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1072مدرس

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.3220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حماه05030051296مهديةمارينا محرز الصالح251109102549
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6420190معلم صفتربيةإجازة1996-03-01حماه05220002545ماجدهريه حسين الطعيمه251209102550
342دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.0820203حقوقحقوقإجازة1992-01-15حماه05100032467هدى هيفاميسم عبد الرحيم منصور251309102551
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5020190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200021754سهامهبه عازار شربين251409102552
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.6020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200021761ماري دخانمايا اكرم شربين251509102553
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال80.5120210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-09-11حماه05200005241هدى العبد هللامايا ماهر شموط251609102554
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال78.1520210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-01-01حماه05200007014ربىندى عزيز صدير251709102555
1938مدرسوزارة التربيةالال80.1320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةماجستير1995-08-09حماه05170029252فاطمهرباب محمد صقر251809102556
348دارسوزارة المالية347دارسوزارة المالية177محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال59.2720200محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01حماه05160011105سميرهنغم ابراهيم الميهوب251909102557
2000مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال70.5120130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-03-16حماه05110032519مديحهايمان عز الدين طوبر252009102559
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05140028369سهام البيرقعفراء ابراهيم حموده252109102560
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال69.2920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حمص04010011283ميليااريج محمود جنيد252209102561
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.2120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25طرطوس10110006352هدى ادريسدانا محمد سليمون252309102562
وزارة التجارة الال71.31201010إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-03-12حماه05110032408مديحهماهر عز الدين طوبر252409102563

الداخلية وحماية 

المستهلك

260محلل إداريوزارة الصناعة259مساعد إداري أولوزارة الصناعة74معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.8720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010612215اسماءهدى بسام سبسبي252509102564
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-04-20حماه05220006399سحر الحسنايمان حسين الحسن252609102565
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال59.2720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-15حماه05020091856امينهبراءه احمد سعد الدين252709102566
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.1520180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05050170637مهانور ظهير الحلبي252809102567
فيزياء <-العلومإجازة1994-01-04حماه05200025281اعتماد الخليلأسماء عبد الستار الملقب هابيل252909102568

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال69.0420180كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

1991مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال72.4120210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-08-01حماه05200029136غصون الدعبولفاطمة عبد المنعم الدعبول253009102569
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال66.4720150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-23حماه05010629179ماجدهوالء احمد الخلوف253109102570
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1992-01-01حماه05010146855زكاءلينا محمد كوجان253209102571

إلكترونية

وزارة التجارة الال75.7720200

الداخلية وحماية 

المستهلك

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

وزارة االتصاالت 921

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.2220100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-21حماه05150076379ملك سليمانميس عيسى خلوف253309102572
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال74.4420170تربية رياضيةتربيةإجازة1994-04-05حماه05010498907سمرمايا الياس سمعان253409102573
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال58.6220108رياضياترياضيات<-العلومإجازة1984-01-30حماه05160009928تمرهمضر علي دياب253509102574
وزارة االقتصاد 1078مدرسوزارة السياحةالال68.9920190إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-06-26حماه05150098947آمالروعه عباس عده253609102575

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 1056منسق أعمال

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباء342دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.7820180حقوقحقوقإجازة1992-07-27حماه05120024095ناديهناعسه محمد ثلجه253709102576
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.1320120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-17حماه04170021035نوفه خلفسمر يوسف الشمير253809102577
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.5720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-07حمص04010019250انتصارنور محمد الصالح253909102578
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال55.6120160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-27طرطوس10090051199عزيزهندى اسماعيل محمد254009102579
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال58.1820170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-25طرطوس10090068706عفافاسامه محمد بالل254109102580
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال79.1620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05حماه05030023669دالل العيسىدعاء محمد العيسى254209102581
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال79.7120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05030060772سميعهسالم حيدر العرب254309102582
1938مدرسوزارة التربيةالال63.8120150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-19طرطوس10090068727عفافريام محمد بالل254409102583
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.8120210معلم صفتربيةإجازة1998-08-15حماه05030023651ليالميساء يوسف المحمود254509102584
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.7120180معلم صفتربيةإجازة1989-06-15حماه05010276103ختامامنه احمد الجيجاوي254609102585
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100005385ميرنا سلومهيا بسام عراج254709102586
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.4320180معلم صفتربيةإجازة1987-01-27حماه05010022549ختام الجيجاوينعمه احمد الجيجاوي254809102587
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال62.8620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05050009969هيفاءنور خالد النعوفي254909102588

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200039850ثناءرقيه ياسين الدعبول255009102589
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.5420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-24إدلب07220144004مفيدهفاطمة طارق الجرك255109102590
وزارة التجارة الال77.1220170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05010462743شذا الخرازنها صفوح طربيق255209102591

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-25حماه05060002189اسماءلبانه عبد هللا الشبخ ابراهيم255309102592
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةنعمال74.2720200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05140027034ناديا مسعودأريج جعفر التع255409102593
1971مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال76.3320210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-07-10حماه03140031416عبيرلمى عناد عوض255509102594
1971مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال77.5620210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-03-10حماه05050085764مهانايا محمد الحسن255609102595
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1920180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05220012621صبحيه االحمدايمان احمد االحمد255709102596
1971مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال76.1020210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-01-02حماه05050061380نجاح العكاريرزان غسان دبو255809102597
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.4620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-28طرطوس10230026040فاطمهعلي حليم خاكه255909102598
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5320190معلم صفتربيةإجازة1996-06-01حماه05220010181الهاممريم محمد العبد هللا256009102599
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال57.9120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حماه05110059482غازيهفاطمه فيصل الموسى256109102600
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.3420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-10دير الزور09030007746ناديا الحميدفاطمه عبد الواحد الناصر256209102601
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.3820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010510032صالحه السطيفآية مصطفى ابو طبشه256309102602
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3420180معلم صفتربيةإجازة1997-01-06حماه05110059479غازيه العبيدفوزه فيصل الموسى256409102603
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال54.7820140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20حماه05010134670فاتنحنان عبد العزيز العمر المسعود256509102604
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.2920170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-09حماه05200023732هاجررانيا مروان حكوم256609102605
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال75.9320200معلم صفتربيةإجازة1998-07-06حماه05200023733هاجرالين مروان حكوم256709102606
1954مدرسوزارة التربيةالال62.8620200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-05حماه05010291266نوالهبه احمد هبطه256809102607
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.9820180معلم صفتربيةإجازة1992-01-20حماه05010055242لمياءميناس مصطفى رشواني256909102608
1988مدرسوزارة التربيةالال68.2820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-05حماه05200046762فلاير السليماننور محمد الطالب257009102609
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال70.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-01حماه05010000261حياةميساء رياض الحميدي257109102610

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال58.5520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05010010845خلودرشا مصطفى دبيس257209102611

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2320200معلم صفتربيةإجازة1999-03-11حماه05220010594خوادهوالء صالح الواوي257309102612
1933معلم صفوزارة التربيةالال78.6820210معلم صفتربيةإجازة2000-02-02حماه05010659423الهام عرعورساره عثمان عرعور257409102613
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال77.6120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-15حماه05010073523ايمانلينا فايز كعيد257509102614
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.9120180معلم صفتربيةإجازة1991-06-01حماه05010440404نوفهماجده أيمن السلوم257609102615
1943مدرسوزارة التربيةالال60.1320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-30حماه05020062381فطومههند خالد عبد العزيز257709102616
1953مدرسوزارة التربيةالال66.9320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05020030478حليمه المهناآمنه عبد الفتاح السليمان257809102617
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.3220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه07250033960شمسة باكيرمرام حسن صغير257909102618
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010073345سحر الدبيكسلوى عبد الرزاق الدبيك258009102619
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6320180معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05110100794زهرهاالء يوسف المحمد258109102620
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010443861امينهالبتراء محمود السلوم258209102621
1936معلم صفوزارة التربيةالال59.8720200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05020093712مريم عبد القادراالء عبد القادر عبد القادر258309102622
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1950مدرسوزارة التربيةالال62.1420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-18حماه05010347889جوليتأريج صبحي زعرور258409102623
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.7920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200032811كوثرنور الهدى عبد الكافي رجب258509102624
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال55.5320102لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1981-08-10حماه05010223382تركيهمحمود خالد مجحود258609102625
1934معلم صفوزارة التربيةالال62.6120200معلم صفتربيةإجازة1994-01-02حماه05010176196منالنور محمد االطرش258709102626
نظم المعلومات اقتصادإجازة1988-11-29الرقة11010206791نازليه الحجيزهره عبد الكريم الهويدي258809102627

اإلدارية

وزارة الموارد الال71.4320140

المائية

مصرف سورية 943مدقق

المركزي

وزارة الزراعة 1019دارس اقتصادي

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال67.1620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010406056ثناءحنين احمد سراقبي258909102628
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.2520082لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-11-01حماه05010682377فطيمفادي احمد الحسين259009102629
1933معلم صفوزارة التربيةالال79.0820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010436596زهرهليلى ياسين هبهاب259109102630
1933معلم صفوزارة التربيةالال74.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05010302765فاطمة يوسفاننسيبه محمود الشاعر259209102631
وزارة الشؤون 342دارسوزارة الماليةالال54.9220040حقوقحقوقإجازة1971-11-10حماه05010546248خديجهمنى محمد صالح الدين الصباغ259309102632

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 1004مفتش عمل زراعي

والتجارة الخارجية

1059محلل بيئة عمل

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال62.9020181لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-06حماه05020054722دالل العكلهعوض عمر العلوش259409102633
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.1220200معلم صفتربيةإجازة1991-03-15حماه05070024045عرنهنها جمال جاسم المحمد259509102634
وزارة الزراعة 1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةنعمال70.3120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-01حماه05150058365عنايات دبسمرح محمد عثمان259609102635

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال76.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-01حماه05010326666فداء السفافبراءه محمد ديب صباغ259709102636
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05120031050يسرى دعبولماري هزاع الياس259809102637
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.0220060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-20حماه05160010590سميرهروعه عيسى الرمضان259909102638
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.1820130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05120031084يسرى دعبولنجوى هزاع الياس260009102639
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.8220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05140001508جهينا ابراهيمهيلين ضاهر ضاهر260109102640
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال71.6020210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-07-30حماه05200017490ايمان سعدساره وائل زحلوق260209102641
1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال68.0020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-16حمص04030057841هناء الخليلريتا علي برهوم260309102642
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال59.8320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-10حماه05150031749ثناء نفلههديل اكرم خليل260409102643

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.0720190معلم صفتربيةإجازة1997-01-29حماه05010185044ملك ديوبريم مؤيد الغضه260509102644
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال63.1520110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-20حماه05190024120بسمهرشا محمد ابراهيم260609102645
1988مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال68.1420090علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1986-11-12حماه05020020277حليمههنادي خالد الرجب260709102646
فيزياء <-العلومإجازة1995-06-12حماه05050175070رويدا حمودوئام فريد محمد260809102647

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال66.4020190فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.7920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20حماه05100000792وطفه ديوبسهير رفيق خابوري260909102648
وزارة الموارد الال69.2820170إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-08-21حماه05070003138نهاد سلمونيسالف محمد سلموني261009102649

المائية

معاون رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05050146195تغريد خليفهميس محمد خليفه261109102650
وزارة الزراعة الال68.1220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-01حماه05120004866غاده خالدسالف حسن شعبان261209102651

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةنعمال68.2020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-20طرطوس10270017391هيام سمعولجالل كمال ديوب261309102652
وزارة الشؤون 342دارسوزارة الماليةالال57.4520130حقوقحقوقإجازة1985-05-28حماه05050092149وصيلهرانيه فايز زعير261409102653

االجتماعية والعمل

351معاون رئيس شعبةوزارة المالية89معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربيةالال66.7120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-05حماه05010526884رندهضحى احمد النصر261509102654
وزارة التجارة الال71.6220180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010571553مرح عياشاماني صالح الدين النوري261609102655

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1993-04-22حماه05050120937رغدارحاب نصر اسماعيل261709102656

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.6620160كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.6620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04010036735نسرينزينه رمضان العلي261809102657
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.6120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020065061جهيده بركاترابعه احمد وهبي261909102658
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.1320200معلم صفتربيةإجازة1995-04-01حماه05010676204فاطمههدى خالد الكدور262009102659
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.5720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-10حماه05050137688خاتونامنه فواز السيد262109102660
1995مدرسوزارة التربيةالال72.2020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-29طرطوس10220026805امنه خضورمارلين سلمان ونوس262209102661
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.0620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05120004647عزههيا علي كمالي262309102662
وزارة الزراعة الال73.8120200محاسبةاقتصادإجازة1993-07-21حماه05140034736نده حبقجيانا ضاحي شاهين262409102663

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية203معاون رئيس شعبة

الحسابات

1091محلل اداريوزارة الكهرباء924

1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربيةالال68.2120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-08حماه05120046223نجوى العثمانعال محمد الضاهر262509102664
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.7020210معلم صفتربيةإجازة1993-01-10حماه05120003941ابتسام حسننوار محمد دبرها262609102665
263مطور تنظيميوزارة الصناعة262محلل إداريوزارة الصناعة261محلل إداريوزارة الصناعةالال73.3020100إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-02-06الالذقية05050012585فاطمهسهى مقصود خزمه262709102666
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.3020190معلم صفتربيةإجازة1996-01-05حماه05200002360غاليه الدحرهجيما فايز حاصود262809102667
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.8020190معلم صفتربيةإجازة1995-10-20حماه05200000150نهله صديرحنان خليل عسكر262909102668
1938مدرسوزارة التربيةالال57.8620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-21طرطوس10280008058طياره حسنالين علي درغام263009102669
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال61.1120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-27حماه05150011067مطيعهزينب ممدوح وسوف263109102670
هندسة ميكانيكية إجازة1995-01-01حماه05120022477فدوى خليلعفاف علي هوشه263209102671

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2023مدرس مهندسوزارة التربية2022مدرس مهندسوزارة التربية2024مدرس مهندسوزارة التربيةالال73.0420200هندسة ميكاترونيكس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.0020200معلم صفتربيةإجازة1997-10-25الالذقية06020086241ليلىزينب عنان قاجو263309102672
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال60.4320210معلم صفتربيةإجازة1993-05-01حماه05150090806زهرهبشرى يوسف ادرع263409102673
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05220014697مفيده ابراهيمصفا عبد الرزاق درويش263509102674
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05020008095سهام العبد هللاديمه عبد العزيز العبد هللا263609102675

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال66.4420200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.7820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-07الالذقية06110069462منىفينوس وفيق سليمان263709102676
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-05حماه05220025909زهره البطالبثينه فجر دبدوب263809102677
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.5820200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05190029321فائزه شدودوعد تاج الدين صالح263909102678
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.6620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-02حماه05190019570اديبه حمودرؤى فؤاد سالمي264009102679
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال67.3920110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-08طرطوس10140005276زهرنبيل علي علي264109102680
1938مدرسوزارة التربيةالال67.8320150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-10-27الالذقية06050030265امينهريم زيان حداد264209102681
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال56.4020170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-01طرطوس10140006535عائده عليمحمد احمد علي264309102682
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01حمص04020003798روحيهرنا ريا ض اسبر حجو264409102683
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.8020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05010550340نبيها صديمارلين رفعات العايق264509102684
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال83.3320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05010510999نبيهه اسعدمرام الياس الجمال264609102685
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.7620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-17الحسكة08090061412منىهال نجدة المختار264709102686
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.9320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30طرطوس10090047401نهال شدودنهى فواز صبوح264809102687
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال67.7620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-18حماه05140031422غيداء محمدبشرى منير حسن264909102688
1934معلم صفوزارة التربيةالال63.7920200معلم صفتربيةإجازة1998-06-01حماه05010697177لومهفاطمه محمد حمد265009102689
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.4420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010496273كراسيا الياسسوزان عهد سمعان265109102690
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال67.3220210معلم صفتربيةإجازة1998-06-05حماه05120016153تغريد جحجاحلما بسام خطيب265209102691
1990مدرسوزارة التربيةالال66.3020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-01-19طرطوس10110009044ياسمين حسنعفراء معين اسمندر265309102692
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.1020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-17الالذقية06090129528اروىهيا حسن درويش265409102693
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1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.6220200معلم صفتربيةإجازة1997-07-01حماه05120004633هناء حمودهمرح عيسى علي265509102694
1934معلم صفوزارة التربيةالال62.4120210معلم صفتربيةإجازة1994-04-20حماه05010208284رضيهميساء نصر السرداوي265609102695
1995مدرسوزارة التربيةالال72.0620192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-26طرطوس10220026840امنهبشار علي علي265709102696
1955مدرسوزارة التربيةالال58.9220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-30الالذقية06120008309زويا الشيخاليسار جودات سليمان265809102697
فيزياء <-العلومإجازة1994-05-20حماه05150068695ناديابشرى ابراهيم زيفه265909102698

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال67.6220200فيزياء

1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال70.5920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-01حماه05150054432ريده يوسفرشا اسعد سالم266009102699
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال68.7420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-20حماه05160031143انعامرنيم رمضان احمد266109102700

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.0720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05120017794مطيعه باشازينب غازي باشا266209102701
1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-14حماه04010774536سهام الشدادفداء محمد السيد266309102702
وزارة التجارة نعمال61.0720154إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-09-30حماه05120021392رقيه حمادعلي حسن زاهر266409102703

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةنعمال58.5720173لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-29طرطوس10100019845اميرهاحمد سلمان صالح266509102704
وزارة الشؤون 56معاون رئيس شعبةوزارة التربية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال65.9320200حقوقحقوقإجازة1995-03-11حماه05160030974سعاد اسماعيلمي محسن رمضان266609102705

االجتماعية والعمل

89معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.0020120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02حماه05200005959امال ابراهيممارينا حكمي طنوس266709102706
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال61.3720070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-01طرطوس10090042044عائدهعفراء محسن سلوم266809102707
فيزياء <-العلومإجازة1995-07-07طرطوس10100020964سمر صالحوسيم جودت مصطفى266909102708

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.7820181فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0420200معلم صفتربيةإجازة1997-09-01حمص04200055723خاتونبشرى عدنان العدوان267009102709
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06200076761اليدهنورهان سليمان ظريفه267109102710
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.5520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-03الالذقية09090082430رلىهيلدا احمد الجندي267209102711
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال64.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-15طرطوس10170037390ناديا حمدانعبير ابراهيم وسوف267309102712
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.9720210معلم صفتربيةإجازة1998-10-01حمص04200055724خاتونسلوى عدنان العدوان267409102713
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.4920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه04010405989فلاير كيسينيريم لؤي العلي267509102714
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.5820212لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-02حماه05050137669خاتون الرمضانمحمد فواز السيد267609102715
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.8120200معلم صفتربيةإجازة1994-03-01الالذقية06100061151باديهنوار احمد صالح267709102716
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.5120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05درعا10090082329نجالنادين يوسف ديوب267809102717
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال67.7020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-03-04حماه05100069014فاطمه محمدجنان علي ابراهيم267909102718
1944مدرسوزارة التربيةالال60.7020190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-04حمص04140024886سميره العبودر هام راسم سالمه268009102719
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال56.4720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-14طرطوس10050001710نهى اليوسفاروى حمزه داؤد268109102720

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1080مدرس

1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال66.6720190علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1992-02-28حماه05010697415زاهيه حمدفاطمه فيصل حمد268209102721
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.3820140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-15طرطوس10270024452عطاف عمرانميس منصور علي268309102722
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-15حمص04040024504تركيه بدوررهف محمود الحمدان268409102723
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال59.2120030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-01-01حماه05050154759امل عطفهرواء حسن جالء الدين الخطيب268509102724

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

349دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.3120166حقوقحقوقإجازة1993-01-01حماه05100044506اسمهانعلي أيمن بكور268609102725
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال71.0220170معلم صفتربيةإجازة1995-01-05حماه05010354873زهيهامل فيصل اسعد268709102726
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.2520200معلم صفتربيةإجازة1998-08-28حماه05160033436منسيههاله عبد هللا اسماعيل268809102727
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.4020210معلم صفتربيةإجازة1998-05-03حمص04040021153وداد علوشهديل محمد الشقيف268909102728
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال57.8820210معلم صفتربيةإجازة1979-12-15حماه05140032803ريمامريم خليل حسن269009102729
وزارة االتصاالت الال70.4520160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حماه05050037507رويدهرهف محمد زعير269109102730

والتقانة

وزارة الزراعة 1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1938مدرسوزارة التربيةالال58.4420140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-15حماه05050048434سهيلهأمل احمد عزو269209102731
1938مدرسوزارة التربيةالال62.1220203جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-03حمص04030011782فاطمه حاجحسنين محمد صقر269309102732
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال73.6420140معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1990-01-01حماه05150076878امنهاحمد ابراهيم سليمان269409102733
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال65.6720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-15حماه05060008529ينالنغم منذر فياض269509102734

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1078مدرسوزارة السياحةالال75.8520140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-01-21حماه05150110102رئيسهضياء عدنان وسوف269609102735
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.0720210معلم صفتربيةإجازة1998-09-27حماه05060008536ينالنور منذر فياض269709102736
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.7120210معلم صفتربيةإجازة1997-08-18حماه05100026921انتصار عليشهمرام عبد اللطيف عليشه269809102737
1935معلم صفوزارة التربيةالال73.0120210معلم صفتربيةإجازة1999-02-08حماه05180014372رمازأروى احمد االسعد269909102738
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال58.3520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-29الالذقية06220012127فائزهرنيم محمد فاضل270009102739
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال75.9620210معلم صفتربيةإجازة1999-02-15حماه05050139178ثرياايمان علي الكنجو270109102740
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.1320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-26الالذقية06090085659وفاء زيودهال حسن حسين270209102741
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.8420109تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-12حماه05050067042انتصارمنعم علي كلثوم270309102742
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.2620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-01حماه05220012819امنهدالل روكان سبيع270409102743
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.4520190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05220020165سناءقمر حسام الدرويش270509102744
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1993-03-04حماه05010302394روعهالهام عامر النشار270609102745

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال75.3320170

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 130معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

1939مدرسوزارة التربيةالال59.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-30حماه05010063447سهامراما غسان سفاف270709102746
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.2220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-30حماه05160035962حميدهحال محمد عباس270809102747
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.5120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05070003946مجيدهمها فاخر ديوب270909102748
1999مدرسوزارة التربيةالال70.2520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-09حماه05050140350ثرياسليمان علي الكنجو271009102749
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200049031سميرهشيماء محمد السويدان271109102750
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.5820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05إدلب07240011837فاطمهشمسه عبد الباقي رشواني271209102751
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال66.2020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-19طرطوس10140014036مهدحال عيسى ابراهيم271309102752
1934معلم صفوزارة التربيةالال65.4420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05010237486ناديه الصطوفتيماء أديب الشعبان271409102753
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-30حماه90050004988منى الروبةسلمى زهير بربار271509102754
اإلدارة والمحاسبة اقتصادإجازة1989-09-20حماه05160019127سكيينهغيثاء عبدو الحالق271609102755

في المشروعات 

صغيرة

وزارة الزراعة 1078مدرسوزارة السياحةنعمال61.8920200

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 200معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربيةالال81.0520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010212542رئيفههديل خضر الشعبان271709102756
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-15الالذقية06060029907ساهرهعبير سمير العامودي271809102757
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.1620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-11الالذقية06200102867سميحهبلسم احمد صالح271909102758
الدراسات المالية اقتصادإجازة1994-01-28حماه05120018758ليلىباسل علي باشا272009102759

والمصرفية

وزارة التجارة نعمال70.2120211

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1944مدرسوزارة التربيةالال64.0920150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-08حماه10030002606تغريد ادريسزينه ماجد جوريه272109102760
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.6420210معلم صفتربيةإجازة1994-01-13حمص04080030013ابتسامهبه رئيف الملحم272209102761
1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال54.4620000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-01-19حماه05120017746نظيرهثناء احمد فندي272309102762
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.1820150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-10حماه05120020617فاطمه عجيبسهام مصطفى الموعي272409102763
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.1920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010259918فاديه الملحم النمرحال حماد النمر272509102764
57معاون رئيس شعبةوزارة التربية335معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.8920200محاسبةاقتصادإجازة1994-06-10حماه05100028563نعيمهرهف يونس ديوب272609102765
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351معاون رئيس شعبةوزارة المالية346دارسوزارة المالية343دارسوزارة الماليةالال74.5320180حقوقحقوقإجازة1996-07-10حماه05140014085مفيدهعال عز الدين داؤد272709102766
1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-05-15الالذقية06100050973املاريج معن خضور272809102767
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-04-05حماه05090008817مريمهال عبد الكريم االرناؤطي272909102768
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةنعمال78.7820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-12حماه05070019847ناجيه نيوفمنال ابراهيم شاهين273009102769
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-12-01حماه05100054291سركسميان رسالن مريشه273109102770
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-02-27حماه05010468957حسناءبتول مهدي عرفه273209102771
349دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال62.1820170دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-01-01حماه05180001362غاليهكرم فادي موراني273309102772
1939مدرسوزارة التربيةالال70.2120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-12حماه05030009524اسما الميهوبسماح بدر الميهوب273409102773
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.5920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-29حماه05200015753لمياءجيما الياس صواف273509102774
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه04010009456شادية مناعغنوة جميل عجايب273609102775
وزارة الزراعة 1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربيةالال73.3920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-10-20حماه05220014289فدوهضياء طالل درويش273709102776

واإلصالح الزراعي

1096مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.7320170معلم صفتربيةإجازة1992-01-02حماه05200005885نور الرحالماري يوسف شموط273809102777
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01الالذقية06010347459لبنىديانا عبد هللا كمركجي273909102778
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال77.7820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-03حماه05200079750سوريهآيات احمد الزيدان274009102779
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال73.4520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-07-23حماه05070035397مريم غازيغرام ايمن الخليل274109102780

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.0220210معلم صفتربيةإجازة1997-06-24حمص04080003830رمساءبثينه سمير المحمد274209102781
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال65.1920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حماه05120048379فاطمه ديوبمريانا حسن حماد274309102782
1938مدرسوزارة التربيةالال63.0620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-03حماه05010578515هيامناهد عبد الجبار البكور274409102783
1993مدرسوزارة التربيةالال57.8120100رياضياترياضيات<-العلومإجازة1982-01-01حماه05020029123رتيبههبه محمد النبهان274509102784
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.1620180معلم صفتربيةإجازة1998-07-01الرقة05020146105سميحه الفطامهسوزان احمد العوض274609102785
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.3520210معلم صفتربيةإجازة1999-05-09حمص04010752799وفيقهزينه امين الجوراني274709102786
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.9620180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-20حماه05150014164ابتساممايا محمد حسامو274809102787
هندسة ميكانيكية إجازة1998-08-06حماه05150012823رنامحمد ابراهيم غضنفر274909102788

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2005مدرس مهندسوزارة التربية2004مدرس مهندسوزارة التربية2002مدرس مهندسوزارة التربيةالال76.8520210هندسة إلكترونية

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال66.1320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-12حماه05150015408ابتساممرح محمد حسامو275009102789
1933معلم صفوزارة التربيةالال69.2120190معلم صفتربيةإجازة1997-07-28حماه05020024493ايمان العليهدى عبد الكريم الخطيب275109102790
1995مدرسوزارة التربيةالال74.7520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-13دمشق05180020891ناهد شيخورهام احمد فياض275209102791
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال60.7420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05220006578فطيمعرفه هاشم العبيد السعيد275309102792
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال80.0420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-10-01حماه05150149453ريدهريم أسعد سالم275409102793
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.6320190معلم صفتربيةإجازة1987-05-21حماه05010067807نزههرضيه عبد الستار الغلبان275509102794
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.4020180معلم صفتربيةإجازة1994-05-15حمص04011013367سحرريم عماد يعقوب275609102795
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.4520140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010407365سحرريما محمد حاتم275709102796
1938مدرسوزارة التربيةالال60.8320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-16حماه05150050034زكيهحال يوسف سلوم275809102797
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100028135سعاد المحمداكرام نضال الصطيف275909102798
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال63.3420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10حماه05010699808محاسنمنار احمد هبره276009102799
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.4320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05170017336جورجيتبراءه سمير جمعه276109102800
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.8720130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-30حماه05100015586هند النادرغاده ميخائيل العجي276209102801
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.2120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-21حمص04040013760مدنيهيارا عيسى عبود276309102802
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.1520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-28حماه05160033373عزيزه الداوودرغد محمد حسين276409102803
1933معلم صفوزارة التربيةالال84.6320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010712594مؤمنهرزان عمار مصري276509102804
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.4220190معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05200084346شامية الخالدنايفه خليف االحمد276609102805
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-02-10حماه05010268432حياةفاطمة محمود اسريو276709102806
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.5020180معلم صفتربيةإجازة1996-07-05حماه05030011150رينيهأروى حمدان العلي276809102807
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.7520200معلم صفتربيةإجازة1998-02-04حماه05010332265ماجده مغمومههال محمد عز الدين العلواني276909102808
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.7220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05حماه05110001541هند العليسام نايف الخليل277009102809
وزارة الزراعة 1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال72.2820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-24حماه05010321889هدىأميره احمد النعسان277109102810

واإلصالح الزراعي

1088مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال59.7120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-06حمص04200061961فضيلهضحى عادل العاشور277209102811
1939مدرسوزارة التربيةالال72.3820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05050167286فاطمهنور وليد كنجو277309102812
فيزياء <-العلومإجازة1992-05-01حماه05010123306بيانوفاء عبد اللطيف مشايخ277409102813

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال66.5120200فيزياء

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال58.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-01حماه05020003518امون الخطابرباح احمد المحمد طه277509102814
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-02حماه05170007132سليمهنهى ابراهيم احمد277609102815

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال75.3020200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال58.5920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-01حماه05200022183ودادرنا فؤاد بسيسي277709102816
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.5320200معلم صفتربيةإجازة1998-07-05حماه05200010116هالهرنا بسام يعقوب277809102817
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.4320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200114618سلطانه االحمدفاطمه عناد النايف277909102818
وزارة االقتصاد 346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال61.9620180حقوقحقوقإجازة1996-04-16حماه05170009551سلوى محمودنور محمد بالل278009102819

والتجارة الخارجية

1058دارس قانوني

فيزياء <-العلومإجازة1995-01-20حماه05010554829خديجهميناس عبد الكريم الحسين278109102820

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.4420170كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

وزارة الموارد الال76.9520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-01حماه05100016657ثناء البرحوشبراءه غازي العزي278209102821

المائية

معاون رئيس شعبة 

المحاسبة 

والمستودعات

وزارة التجارة الداخلية 927

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.3720210معلم صفتربيةإجازة1999-04-24حماه05120028437لطيفهراما احمد احمد278309102822
وزارة التجارة الال74.5820172إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-31حماه05120017207الماسهبشار يوسف اليوسف278409102823

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 259مساعد إداري أولوزارة الصناعة74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال69.8920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-04-21حماه05070022450بسيما فخورسها حسن طهور278509102824

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال66.5620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-04حمص04120074228اميره نصاريارا عدنان نصار278609102825
335معاون رئيس شعبةوزارة المالية336معاون رئيس شعبةوزارة المالية177محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال74.7620210محاسبةاقتصادإجازة1996-04-29حماه05120038668سميرهجعفر محمد زرقه278709102826
1933معلم صفوزارة التربيةالال58.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020063029فطيم بلوظسوزان حسن بلوظ278809102827
1939مدرسوزارة التربيةالال73.3920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-12حمص04020061095نهادنزهة فواز شنو278909102828
1938مدرسوزارة التربيةالال57.9720200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02الالذقية06090115489سلمىزينب ابراهيم بسيتون279009102829
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-09حماه05030009559تغريد الخضورسليمان أحمد الميهوب279109102830

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.3120163فيزياء

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال65.6520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-09الالذقية06220030524هالهشرين ابراهيم ابراهيم279209102831
1995مدرسوزارة التربيةالال74.4820175رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-06-08حماه05180006481زينب عباساحمد معال ابراهيم279309102832
مصرف سورية الال75.8920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-07-15حماه05050067796رمزيهساره محمود ملوحي279409102833

المركزي

1019دارس اقتصادي

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.7120190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05030014603سوسنمارينا حسن الشقيف279509102834
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0120210معلم صفتربيةإجازة1998-10-10حماه05220013268غادهشعله احمد المحمود279609102835
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.5020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الالذقية06220008774صبا ديبلينا صالح معافا279709102836
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.2120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-04حماه04030021023ميساءورده فؤاد خضور279809102837
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8020180معلم صفتربيةإجازة1996-10-05حماه05220025115فصلغاده ابراهيم الحمدو279909102838
فيزياء <-العلومإجازة1992-04-02حماه05200014008هدى حصنيضاهر كريم يعقوب280009102839

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال68.1120160فيزياء

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.0320180معلم صفتربيةإجازة1996-10-21حماه05010289899حمده الخضرورود حسن المحمد280109102840
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.6020190معلم صفتربيةإجازة1992-09-05حماه05120028405لطيفهرهف احمد احمد280209102841
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.2820200معلم صفتربيةإجازة1998-09-24حمص05170028145روحيهبيان نصر المحمود280309102842
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-07الالذقية06090181208ابتسامالنا محمد داوود280409102843
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.3820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-23حماه05030045231نهادبثينه سعيد الديوب280509102844
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال60.2020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-31حماه06040037634سوزانمايا بسام عباس280609102845
1995مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال67.9120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-06-10حماه05120035049نديمهنهاد محمد سليمان280709102846
1947مدرسوزارة التربيةالال59.1720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05020117011امنهفاطمه عبد الرزاق العثثمان280809102847
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-20حماه05120008687هدى عليحنين ابراهيم ناصر280909102848
هندسة ميكانيكية إجازة1993-06-17حماه05180027714أمينه ونوسسراء محسن قاسم281009102849

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2022مدرس مهندسوزارة التربية2024مدرس مهندسوزارة التربية2023مدرس مهندسوزارة التربيةالال67.6020200هندسة ميكاترونيكس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05160013057هيامرغد محمد ديبو281109102850
1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال72.4120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-08-01حماه05030008276غصونغروب حسن سالمة281209102851
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال70.4020200تربية رياضيةتربيةإجازة1997-04-13حماه05200020549ميساء شيخ الشبابنور عماد فالحه281309102852
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال70.0920170معلم صفتربيةإجازة1980-09-01الحسكة05050145017رسميهمها خير الدين ابراهيم281409102853
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال56.4420120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-08حماه05200007705غاده حواضريصبا وليد جراد281509102854
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال70.8120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-27إدلب07010022065هيامسارة ياسر طاهر281609102855

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.5820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-27حماه05010381872فريزه المحمدايناس زهير المحمد281709102856
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.8320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-22حماه05010759195فاطمهعليا احمد السرداوي281809102857
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال69.9420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-03-15حماه05190016907فهيماحسن عباس األبيض281909102858

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال65.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-14حماه05190015637فتات ابراهيمنرمين ياسين حسن282009102859

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1955مدرسوزارة التربيةالال59.6920210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-01حماه05030024391نهيده الصالحريمان محمد علي282109102860
1994مدرسوزارة التربيةالال69.2620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-10-01حماه05010730253اميرهصباح عدنان قدور282209102861
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.6720201معلم صفتربيةإجازة1995-08-14حماه05150106325امنهباسل عباس تقال282309102862
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.5320210معلم صفتربيةإجازة1994-01-14حماه05200019114مانيه نمونهى وليد نداف282409102863
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.0420170معلم صفتربيةإجازة1994-06-01حماه05200024335نورحنان كمال ديبو282509102864
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.9420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-07الالذقية06220027559انيسهالنا سليم عاقل282609102865
1994مدرسوزارة التربيةالال70.8920150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-01حماه05010690337مريمابراهيم زكريا الفارس خلوف282709102866
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.3220210معلم صفتربيةإجازة1999-08-15حماه05200016102كوثرريم هاني جربوع282809102867
1938مدرسوزارة التربيةالال67.0020213جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-25حماه05010208440مريمرائد محمود الديري282909102868
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.9820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-02حمص04070000488انطوانيتغرام فايز السطاح283009102869

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال67.7920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-05-12حماه05050050410رضاهيا محمد ميوس283109102870

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال68.2020170تربية رياضيةتربيةإجازة1992-02-23حماه05200000527فاديةمحفوض بسام الشحود283209102871
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.3120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-18حماه05200089294خالديهساره عبد العظيم عبد العال283309102872
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.4420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-18الالذقية06020009245زينب قداركنانه محمد القدار283409102873
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5020200معلم صفتربيةإجازة1998-08-04حماه05200055036اسمهانزينب مصطفى زينو283509102874
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.4220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-02الالذقية06090076419محاسنسليمان علي سليمان283609102875
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.9320100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-27الالذقية06020072554حواايمان عبد الخالق سليمان283709102876
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6120180معلم صفتربيةإجازة1994-02-20حماه05010695314سعاد الملوشيزهور محمد قندقجي283809102877
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.9320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حماه05200092815هناءصفاء خالد ابو دان283909102878
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.4220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-26حماه05120049791سلمىميسم محمود محمد284009102879
1995مدرسوزارة التربيةالال69.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-05-25حماه05150109303نداريم فرزات زغبي284109102880
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.7520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-03الالذقية06100072796لينا خضورزينب سهيل محمد284209102881
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال57.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-12طرطوس10160058047انتساب عليكريستينا علي سليمان284309102882
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.2220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-15حماه05020021135حسيبهعلياء احمد المليحان284409102883
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.7520190معلم صفتربيةإجازة1997-01-29حماه05120050548نديمه ابراهيماالء صالح العلي284509102884
1935معلم صفوزارة التربيةالال63.2520190معلم صفتربيةإجازة1997-03-17حمص04040033014هناءغيداء احمد اسماعيل284609102885
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.2420070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-09الالذقية06010309222غادةرشا احمد عبود284709102886
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-01حماه05020015789خولهأسماء محمود الكناص284809102887
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.4920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-01حماه05020026121فاطمهمروه محمود المنصور284909102888
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.8120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05220012696صبحيه االحمدبيان احمد االحمد285009102889
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.0120130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-15الالذقية06200101355سميرههبه ميسم ابراهيم285109102890
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال65.4720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05200077244تركيه الياسينفاطمة درزي الخرس285209102891
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال61.2620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-20حماه05120062887الهام دردارياسراء يوسف وسوف285309102892
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1020130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-20الالذقية06160015440حياةالرا بسام تفوح285409102893
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال55.2920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-03حماه05190015217حسنا سالميطارق محمد خضور285509102894
1973مدرسوزارة التربيةالال69.2920200تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01حماه05170046978شهدهنغم جميل عيسى285609102895
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.9420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-07الالذقية06110055325ربىلبنى يحيى ابراهيم285709102896
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.6820200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1993-11-17حماه05150089442نائلههديل علي العلوش285809102897
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.2920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05180000691عزيزه ديبيارا خليل قاروط285909102898

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال84.3720200معلم صفتربيةإجازة1987-01-10حماه05010365008هندصفاء فاروق المواس286009102899
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.8420190معلم صفتربيةإجازة1991-01-05حماه05030002169سلمهزينة سليم الجاسم286109102900
1952مدرسوزارة التربيةالال61.7520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-14حماه05010034750اعتماد ربوعسندس محمد نصوح البارد286209102901
وزارة الزراعة الال63.6520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01حماه05100043447روفامياريم محمد الصوص286309102902

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1973مدرسوزارة التربية1975مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربيةالال67.5620180تربية رياضيةتربيةإجازة1991-09-01حماه10270012491نجيبه ديوبسماح كامل حسن286409102903
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.4020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-27حماه05030002990فوزيه الشحودسمر مصطفى مشتان286509102904
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.3520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-23حماه05160023168نظيماراما موسى النداف286609102905
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال66.8620170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-02حماه05200017383ايمان سعدكارمن وائل زحلوق286709102906
349دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال57.0820080حقوقحقوقإجازة1974-04-07حماه05120014604فاطمههناء سليمان العلوش286809102907
وزارة التجارة الداخلية 335معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.9120200محاسبةاقتصادإجازة1994-05-10حماه05140005378منى محفوضعال صادم محفوض286909102908

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

محاسبة المواد

وزارة التجارة 76

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري

75

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال69.6520140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-25طرطوس10240006056مجيدهغيداء ماجد يونس287009102909
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تسويق وتجارة اقتصادإجازة1993-09-22حماه05050172492فيروزآالء نايف العلي287109102910

إلكترونية

وزارة التجارة الداخلية 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال80.1520210

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.1020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-15حماه05010268287حياةخلود محمود اسريو287209102911
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.1420030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-25حماه05160040639روزه سليمانسها سليمان حسن287309102912
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.8020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05010382447فاطمهايمان فايز غريب287409102913
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5920200معلم صفتربيةإجازة1991-01-21حماه05210000460هناء الديابصبا احمد الدياب287509102914
1944مدرسوزارة التربيةالال62.9020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-28حماه05150117358ساميهثراء عبدو الحمود287609102915
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.6220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05150055774مهاوعد محمود لولو287709102916
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال68.3520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-07طرطوس10180002915نظيرهضحى محمد محفوض287809102917

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.5720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-10حماه05150036520ليلى ونوسبراءه محمد ونوس287909102918
342دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.1120150حقوقحقوقإجازة1988-05-25حماه05120014675داللمحمود احمد العارف288009102919
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-07-13حماه05200006535ريم عقادمهى تامر ناصر288109102920
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2120210معلم صفتربيةإجازة1997-07-10حماه05120002219مريم بدورحنان حسين خالد288209102921
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.4020210معلم صفتربيةإجازة1995-07-01حماه05010279030انتصارردينه محمد األحمد288309102922
1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.7020130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05100055769أمل جامعكنده عبد العزيز أحمد288409102923
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال54.9520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-03حماه05050017107ديبهحنان ظهير الدبساوي288509102924
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.2820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010226906سحروداد خالد فرحات288609102925
1934معلم صفوزارة التربيةالال77.2420180معلم صفتربيةإجازة1984-05-10حلب02120163245مريمغفران محمد وليد نعساني288709102926
1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.5220050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-02-02طرطوس10260028375حياة صالحدارين عبد الحميد نده288809102927
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال54.3020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-01حماه05070009448يسرىجوهره حمدان الحسين288909102928
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.5020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-03حماه05010719833مريومههدى حافظ الحاج احمد289009102929
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.7920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-11حماه05030007993منىلبنى احمد بدور289109102930
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال54.4820130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-03حماه10100002483مطيعه سليمروان محمد معمار289209102931
1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال67.3420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-01حماه05020004698زكيهمروه عبد القادر الهواري289309102932
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020002252ميساء حاج ابراهيمنور احمد الحمه289409102933
1939مدرسوزارة التربيةالال64.2520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010586817فاطمهرشا احمد عبد الكريم289509102934
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0620180معلم صفتربيةإجازة1996-05-05حماه05020103745ثناءنجيده سليم العلي289609102935
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال81.1520180معلم صفتربيةإجازة1996-08-22حماه05200010694سليمه شهدا فتالماري عيسى صواف289709102936
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال68.1020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-01حماه05020049662مريمشروق خالد العليوي289809102937
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال60.5120150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-25حماه05200019958هيفاءساره وليد نجار289909102938
1933معلم صفوزارة التربيةالال60.2220183معلم صفتربيةإجازة1993-10-10حماه05120041984فاطمةاسامة طاها شيخ العوض290009102939
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال81.9720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-13طرطوس10100033524نوال جديدآيه محمد عطيه290109102940
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال83.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-12-07حماه05010339874هيامهزار بسام زيتي290209102941
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.3320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020051190نوفه ابراهيمحلوم علي المحمد290309102942
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.8920200معلم صفتربيةإجازة1998-04-02حماه05020084332هندنسيمه قاسم العمر290409102943
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6720200معلم صفتربيةإجازة1997-03-08حماه05010012185سميره عيلهاسعاف طه ادريس290509102944
1960مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربيةالال57.1120060شريعةشريعةإجازة1979-05-23حماه05010474798نعيمه الطواشيصفاء محمد طه اليوسف290609102945
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-06حماه05010425696اميره رنواسالم خلدون سقا290709102946
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.4620180معلم صفتربيةإجازة1988-01-01حماه05200018437فوزيهريم فؤاد ديوب290809102947
وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.2520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05010307535صفاءغنى محمد فنوش290909102948

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.9220180معلم صفتربيةإجازة1997-01-02الحسكة08170026814حياة جربوعجويال هيثم برو291009102949
وزارة االقتصاد الال71.4920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-03-10حماه05020027086حليمهديمه محمد الدوح291109102950

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.8020200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05010302781درزيهأماني عبد هللا العليوي291209102951
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةنعمال61.9020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-19حماه05010508015غنجه االبراهيمشهيره فرحان شاهين291309102952
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.9620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس10100036514بسرىمي حبيب حسن291409102953
1948مدرسوزارة التربيةالال57.6820140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-24طرطوس10040024260املدعاء محسن كناج291509102954
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.6120190معلم صفتربيةإجازة1997-08-03حماه05010309740نجاة العلوشرانيا احمد الزهوري291609102955
فيزياء <-العلومإجازة1994-05-27حماه05090004460اماثلسوزان حسين عيسى291709102956

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.1420200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1076مدرس

1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال64.3720120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-06حماه05200019355جاكلين زحلوقجيما شامات شامات291809102957
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال78.6520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-15حماه05020018198فوزيهبشرى وليد العلي291909102958
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال58.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-08حماه05090003360اماثلايفان حسين عيسى292009102959

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1072مدرس

1948مدرسوزارة التربيةالال56.9720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-19حماه10040022658نسيمه اسماعيلمهى رسالن كناج292109102960
2001مدرسوزارة التربيةالال74.9520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-05حماه05010176996الهاملبنى علي الطون292209102961
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.8520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01حماه05200074141وردهريم محسن عيسى292309102962
1938مدرسوزارة التربيةالال58.1920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01إدلب07170070484فاطمة رحيمرهف حمزة كراد292409102963
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05الالذقية05410028745حسنهنور خليل غنطشلي292509102964
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.9120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-17طرطوس10090041113منى فارسهديل ماجد فارس292609102965
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال57.1720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-18حماه05110003594فوزيهأميرة فرحان المحمود292709102966
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال59.3720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-20الالذقية06200052599منىديانا بسام خيربك292809102967
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.7520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-02طرطوس10090103928عروبهجميله محمد رسالن292909102968
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال61.8420140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-19طرطوس10280000858كوثر عليلما امين علي293009102969

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1080مدرس

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال54.7220140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-01الالذقية06010115277نجاةدنيا حسن ابراهيم293109102970
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5720180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05010122343ضحىرشا زياد القلفا293209102971
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.7820150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-04طرطوس10160125460ليلى سليمانوالء علي حسن293309102972
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.3520150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30طرطوس10050001889فوزيهرشا علي سعود293409102973
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال54.6920080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-10طرطوس10090087642نوال عجيلحياة محمد عجيل293509102974
وزارة االتصاالت الال74.2520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-29حماه05070014854مريمسماح فخر الدين عفوف293609102975

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

262محلل إداريوزارة الصناعة73معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.4420180معلم صفتربيةإجازة1996-08-24حماه05200011673نوال حواضرينادين عيسى العبد هللا293709102976
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.2420180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200008738بلسم اليوسفهدى وزان بيطار293809102977
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.3020200معلم صفتربيةإجازة1997-07-24حماه05030060572سعادوالء يوسف نور الدين293909102978
1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال67.8020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-11-01حمص04120055689منالمرح عبد هللا شقوف294009102979
وزارة الزراعة الال59.4320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-16حماه05070016631مجدلين قعبورقمر علي الخدام294109102980

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.5020180معلم صفتربيةإجازة1996-06-21حماه05010471257نقيهالين نورس الحماد294209102981
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال61.6420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-30حماه05120013408غيداء سلومرهف عبدالمعين رضوان294309102982
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.3320080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-24الالذقية06050002755امونصفاء عارف مكائيل294409102983
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال65.7720210معلم صفتربيةإجازة1997-04-15حماه05100066597مدينه سالمهمارينا علي ويسف294509102984
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1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال66.4120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25حماه05100044323وجيها عليريم عبد الكريم جامع294609102985
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال57.5220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05إدلب07240050585فدوةهزار صالح محمود294709102986
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.3720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-09الالذقية06210003041املصبا فواز يوسف294809102987
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.7520110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-11الالذقية06020032621انتهاءروعه يوسف زمرد294909102988
1941مدرسوزارة التربيةالال59.4720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-24حماه05050138997زهرهعيده عادل الحسن295009102989
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.5620200معلم صفتربيةإجازة1983-11-25حماه05140025125فطنه زعرورساميه جمعه طه295109102990
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال58.4920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-05حماه05190017316املنوره انيس معال295209102991
1936معلم صفوزارة التربيةالال69.6720190معلم صفتربيةإجازة1996-06-25حماه05040008463سمر كليبامنه فايز السراقبي295309102992
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال65.9520060تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-11الالذقية06120011396صديقه دنيازينب ابراهيم أسود295409102993
فيزياء <-العلومإجازة1994-08-24حمص04080010479نصرهسالم محمود الرضوان295509102994

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.1820200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1996-06-25حماه05040008465سمر كليبياسمين فايز السراقبي295609102995

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربيةالال73.0720200فيزياء

وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال63.9720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010726538بدورنور رياض الرفاعي295709102996

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1952مدرسوزارة التربيةالال61.9720180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01حماه05020034638فطيم الشريفغفران مصطفى الحسن295809102997
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6620170معلم صفتربيةإجازة1995-05-29حماه05200020294شمسهعواصف عدنان السبعاوي295909102998
1975مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربيةالال71.2820210تربية رياضيةتربيةإجازة1996-06-22حماه05120005329وداد محمدزينب نضال الخطيب296009102999
1994مدرسوزارة التربيةالال67.6520150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-08حماه05030005122خديجةبشرى عبد الحكيم جمعة296109103000
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0020200معلم صفتربيةإجازة1996-05-28حمص04150019526ندىعال سليمان الحسن296209103001
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال60.8720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010239599ملكه برداننور احمد بردان296309103002
هندسة ميكانيكية إجازة1998-01-02حماه05120024218سعيده الخضورإيناس عبد اللطيف ابراهيم296409103003

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2006مدرس مهندسوزارة التربية2005مدرس مهندسوزارة التربية2004مدرس مهندسوزارة التربيةالال70.8220210هندسة إلكترونية

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05220008133هجمهمها صالح الحسين296509103004
وزارة الزراعة الال67.4920170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-15حماه05010063923هالةمؤمنة حسين الحسن296609103005

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1087مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6420190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020085883مكيهمريم عمار العساف296709103006
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020098673مريم الخضرفاطمه عماد الدالي296809103007
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.1220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-03حماه05160045483رئيفهمي رمضان الدالي296909103008
1953مدرسوزارة التربيةالال62.5920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010708694صفيهفاطمه غالب قيطاظ297009103009
وزارة الموارد الال57.2920070حقوقحقوقإجازة1981-01-10حماه05160015385حوريه احمدعبير يوسف شمالي297109103010

المائية

501معاون رئيس كتابوزارة العدل563رئيس مكتبوزارة الدفاع946دارس

فيزياء <-العلومإجازة1996-11-05حماه05160049978ليلىمرح عيسى الحسين297209103011

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.0120200فيزياء

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.8820180معلم صفتربيةإجازة1996-08-15حماه05200021888لوريس طويلميليا قيصر جبيره297309103012
فيزياء <-العلومإجازة1989-08-20حماه05200011096رناماريا ايمن الوكيل297409103013

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال71.6020140فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1068مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.8320190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05020009010انصاف شكيرانبراءة حسين شكيران297509103014
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال68.5220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-20حماه05020105075خديجه العسافمنى عبد المعطي الدرويش297609103015
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال64.4720130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-17حماه05220003420امينه العبيدهدى تركي العبيد297709103016
وزارة الزراعة الال66.6120190إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-02-20حماه05110024200أسيا عليجوريه محي الدين العيسى297809103017

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال72.6520100تربية رياضيةتربيةإجازة1988-08-08حماه05200009686هيفاءاني وصفي الخوري297909103018
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال58.1520150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-03حماه05200003168هدىربا محفوض نابف298009103019
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.7320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-03حماه05010305098ريمنوار عبد المنعم الصمودي298109103020
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال54.5420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-10-30حماه05200005965سعادنسرين مطانيوس نادر298209103021
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال58.7420140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-05حماه05200020767ميالدي شاطوحينيرمين مرهج فالحه298309103022
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.9320070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-08-02حماه05010629784عائشةازدهار مصطفى اليوسف298409103023
وزارة التجارة الال85.9620200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1987-07-01حماه05050040064شهنازريم علي الجندي298509103024

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

مصرف سورية 74معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

1933معلم صفوزارة التربيةالال61.1620180معلم صفتربيةإجازة1992-05-02حماه05220007676بيجه الصباحمصطفى عبيد العبيد298609103025
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.7320190معلم صفتربيةإجازة1995-01-22حماه05050024460ختامديمه خالد بربر298709103026
1941مدرسوزارة التربيةالال65.6820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20حماه05060000284نهلهميناس حسين غالي298809103027
مصرف سورية الال76.1020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-01حماه05010669092غالية كزكزروان طالل المصري298909103028

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال69.0720204لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-15حماه05050172007هيفا المحسنمروان حسن الصالح299009103029
1995مدرسوزارة التربيةالال70.7220170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-09-10حماه05150020295داللنغم عبد الكريم المير علي299109103030
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.3520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020072912زكيهروال عبدو الحسن299209103031
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال70.1520183رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-18حماه05180030400رندا ديوبصالح محمد خضور299309103032

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9520200معلم صفتربيةإجازة1996-01-31حماه05160015861روعهزينه طالل سماحه299409103033
1936معلم صفوزارة التربيةالال61.0820200معلم صفتربيةإجازة1998-04-24حماه05010640625مطرهرجاء فيصل جوخدار299509103034
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.3120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-15حماه05150020307داللفرح عبد الكريم المير علي299609103035
1934معلم صفوزارة التربيةالال65.5720200معلم صفتربيةإجازة1998-04-02حماه05020083682فاديا الحسين العمررؤى عبد هللا العمر299709103036
1952مدرسوزارة التربيةالال58.4820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-12حماه05020042777خالديهأسراء فايز الدالي أحمد299809103037
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05010545012أملعال حسين الزعبي299909103038

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال67.7920200فيزياء

مصرف سورية 1091محلل اداريوزارة الكهرباءالال82.9720200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-30حماه05020075511فطومة المحمودمي احمد الحاج احمد300009103039

المركزي

وزارة االقتصاد 1019دارس اقتصادي

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.1620190معلم صفتربيةإجازة1998-03-03إدلب07120041978فاديةوفاء احمد العليوي300109103040
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3920200معلم صفتربيةإجازة1996-04-25إدلب07210102034مؤمنة شعبانلجين مهند رحمون300209103041
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.3520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-05حماه05010199171نوالمنى محمد الحمود300309103042
342دارسوزارة المالية337معاون رئيس شعبةوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.8420200حقوقحقوقإجازة1996-01-01حماه05010853844عناياتبتول عبد الكريم جانودي300409103043
مصرف سورية الال73.3520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010678751رجاء كربجهارنا ماجد كربجها300509103044

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الال77.4420119تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-08-07حماه05010634290نهالطالل زهير سرور300609103045

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1933معلم صفوزارة التربيةالال73.8020190معلم صفتربيةإجازة1991-01-06حماه05010680116اسعافمريم محمد العمر300709103046
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-03-08إدلب07110089549ماجدةحال مأمون السرماني300809103047
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.6620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05020083033هاجرعائشه محمد الحاج علي300909103048
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الموارد الال74.0520130إحصاءاقتصادإجازة1988-09-20حماه05010078209صبحهمنى عيد المصلط301009103049

المائية

مصرف سورية 944مدقق

المركزي

وزارة التجارة 1019دارس اقتصادي

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05110125163حلوم الشيخهناء صبحي الشيخ301109103050
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2820200معلم صفتربيةإجازة1991-01-01حماه05220004457منيرههبه خالد الحسن301209103051
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.4320193معلم صفتربيةإجازة1979-01-02حماه05220004416حسنه االحمدعماد حسين الحسن301309103052
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.1820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010453766ضحىبيان عبدالغني المعراوي301409103053
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.3420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-07حماه05010201582خدوجبشرى محمد الحمدان301509103054
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.7520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010018383غاليهاسراء عبد الفتاح تاجه301609103055
501معاون رئيس كتابوزارة العدل343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.8120090دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-01-01حماه05160022471زعيلهحازم محمد العوض301709103056
وزارة االتصاالت الال71.8520160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-10-01حماه05030059828رفعارشى نجيب وسوف301809103057

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

وزارة التجارة 1019دارس اقتصادي

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1820190معلم صفتربيةإجازة1997-03-19حماه05010135869كوثر السقارامنه محمد نور كريم301909103058
فيزياء <-العلومإجازة1995-01-01حماه05010276396يسرى الرمضانليما عباس عباس302009103059

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال67.0720180كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1089مدرس

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.5420200معلم صفتربيةإجازة1999-04-22حماه05010499082فاطمهشفق حسين المحمد302109103060
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6920200معلم صفتربيةإجازة1996-08-25حماه07110035706سعيدة العميرمريم حسن الطيب302209103061
وزارة الزراعة الال65.1520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-10حمص04010398797ابتسامبشرا فيصل العمر302309103062

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-30حماه05010460107سهير كف الغزاللمى ايمن فخري302409103063
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.7120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-17إدلب07210017294حنيفة دباكايمان عبد الوهاب دباك302509103064
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.8520170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه90050005626عطرة الحديريدعاء خليل شريح302609103065
1934معلم صفوزارة التربيةالال61.0020210معلم صفتربيةإجازة1998-02-08حماه05010266253ابتسام حمشو احمدايناس احمد الخالد302709103066
1939مدرسوزارة التربيةالال70.4620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه90050005452منى النقليوالء كمال جعمور302809103067
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.9320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010274103عزةفاطمة عبد الفتاح زيدان302909103068
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.9120170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-11طرطوس10120011687سهام عمارسهير طاهر عمار303009103069
1943مدرسوزارة التربيةالال61.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05020056736صفيهمريم منير العثمان303109103070
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال58.0820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-12-07حماه05180010435دنياامينه يوسف علي303209103071

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

1971مدرسوزارة التربيةالال63.0620070تربية رياضيةتربيةإجازة1984-02-06حماه05010052513رجاء الفراوسام مازن العبد الرزاق303309103072
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال60.7020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-25حماه05010520359غادةسليمان احمد القريع303409103073
1938مدرسوزارة التربيةالال59.6920190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-04حماه05170017527ايمانهبه شوقي ابراهيم303509103074
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال75.4520210معلم صفتربيةإجازة1999-03-19حماه05030012088يسرة الفنديمايا ماجد سالمة303609103075
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.6820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حمص04140048945جودهلمى منصور عيسى303709103076
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.2520200معلم صفتربيةإجازة1998-06-25حماه05010279696وفاءصبا عبد الغني داعور303809103077
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال77.8420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-31حماه05200041277حليمههدى ياسر جوهر303909103078
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05010062393رانيهغفران عبيد سفاف304009103079
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال53.1320051لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-19حمص04010114917اميرهشادي سلمان علوش304109103080
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.7020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10230011868جمانهديما أصف عيود304209103081
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2820200معلم صفتربيةإجازة1998-02-28حمص04230013363وفاءيارا شحادة سلهب304309103082
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.3320180معلم صفتربيةإجازة1994-07-01حماه05140027733شهيرههديل محمد يوسف304409103083
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال71.5320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-15الالذقية06200067311غادهبشرى عارف زينه304509103084

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1094مدرس

1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال68.7120193رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-06-30حماه05140024453بسمه الحسننوار تيسير علي304609103085
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.5320146لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-17حماه05030009088سوريهغيث محسن عزيزه304709103086
1969مدرسوزارة التربية1962مدرسوزارة التربيةالال67.5920163قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1990-01-01حماه05020104229ضياءمحمد احمد الحسين304809103087
وزارة الزراعة 1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال77.5020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-09-21حماه05150109902مديحهليندا غسان موسى304909103088

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال66.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-07-20حماه05030023648فريده الخضربيداء سليمان المحمود305009103089
1995مدرسوزارة التربيةالال69.7020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-08-14طرطوس10260009778املسهام معين سلمون305109103090
وزارة التعليم العالي الال72.7220210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1998-09-27حماه05120022530انتصار الحمويسالفه ظافر هوشه305209103091

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

1978مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال71.8920130تربية رياضيةتربيةإجازة1990-01-01حماه05010328650مريم الطويلابراهيم احمد الطويل305309103092
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.4620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05120057180شمسهسناء احمد الصطوف305409103093
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.6520190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05170048514ثناءزينب بهاء الدين حجل305509103094
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.3720200معلم صفتربيةإجازة1995-11-01حماه05220000206بديعهصبا خالد الحسين305609103095
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال75.0120200تربية رياضيةتربيةإجازة1998-08-04حماه05200002090مانيا ناصرساره وصفي نجم305709103096
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال60.0620154لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-05حماه05050134697مريم االسعدأحمد عبد الناصر السح305809103097
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2220200معلم صفتربيةإجازة1996-03-18الالذقية06190011295نداسوغنج محمد االطرش305909103098
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.0320210معلم صفتربيةإجازة1999-04-09حماه05010465365فهميهايمان مصطفى البكور306009103099
1994مدرسوزارة التربيةالال70.2720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-01حماه05010213926رويدهفاطمه محمد اليونس306109103100
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-01حماه05020054136رحابريم حافظ علوش306209103101
وزارة االتصاالت الال73.8520120تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-01-20حماه05010482877لينانغم طالل شاكر306309103102

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 130معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.2220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05010642352عيشهايناس ياسر الريشان306409103103
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال58.7620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-10حماه05100038734داللكندا نايف سليمان306509103104

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1094مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.3020190معلم صفتربيةإجازة1997-07-01حماه05010613462بياناسماء مصطفى البكور306609103105
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-03حماه05010045602بندرفاطمه نوري صالح التركاوي306709103106
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.4020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-03حماه05110100441سهر البكورفاطمه محمد زياد الجرعود306809103107
وزارة الموارد الال58.9320000جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1975-07-22حماه05190002625ريحانه عيسىحيان عبدالرزاق عيسى306909103108

المائية

2141جيولوجيوزارة الموارد المائية942باحثوزارة الموارد المائية940باحث

وزارة االتصاالت الال74.0020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-04-27حماه05150076784مديحههديل نوفل محمد307009103109

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.7020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-27حماه05200041410امنوسميه حسين الجوهر307109103110
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال57.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-10حماه05030040899خاتونفادية احمد المصطفى307209103111

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال58.5420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-25دمشق10150005381هندسهير هيثم يوسف307309103112
وزارة الزراعة الال58.12201310لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-11حماه05160004717فاطمهبسام علي سليمان307409103113

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.3220200معلم صفتربيةإجازة1998-10-05حماه05010689533مريمبتول زكريا الفارس خلوف307509103114
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال66.3220212علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-01-15طرطوس10110012315ليمونة محمودفاطر يعقوب سلوم307609103115
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.6020210معلم صفتربيةإجازة1999-08-26حماه05170008320شمسهنوار احمد احمد307709103116
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.5920190معلم صفتربيةإجازة1994-10-01حماه05100068761عويشه المحمودماريه محمد المحمود307809103117
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.2520200معلم صفتربيةإجازة1997-10-01حماه05010196548سمربيلسان محمد الخضر307909103118
وزارة االقتصاد الال73.0120130مالية ومصارفاقتصادإجازة1990-01-01دير الزور05070023495فاطمهرانيا زياد زينو308009103119

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال66.8320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-10حماه05120028425هيام صالحنورمان عبد الحميد احمد308109103120
فيزياء <-العلومإجازة1994-04-13طرطوس10100010195مديحااالء زهير غنام308209103121

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال67.4820200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-20حماه05170007311يسرى مظلومدياال منيف حسن308309103122
1939مدرسوزارة التربيةالال58.9520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1968-04-08حماه05010108995نوالامنه نعسان العواني308409103123
وزارة االتصاالت 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال72.1420130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-04-01حماه05010085672روضهميسم عبد الكريم الزهوري308509103124

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.5020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-23حماه05150069511نورارشا محمود الحيلونه308609103125
1938مدرسوزارة التربيةنعمال67.3420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-03حماه05160024309جهينهبتول محمد الوقاف308709103126
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال55.9720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-03الالذقية06200005907آسياآالء يوسف عيسى308809103127
1938مدرسوزارة التربيةالال57.7520180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10040014698منى احمدنور جابر محمود308909103128
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.3820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05030007138داللروان موسى السلمان309009103129
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-01الالذقية06200031071وفيقه عثمانزينه احمد يونس309109103130
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.3920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05حماه05160012211كمانههناء محمد عيسى309209103131
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-18الالذقية10100009932ملكه عباسبشرى وحيد احمد309309103132
1995مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال70.5720192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-05-14حماه05050145806محاسنعلي حاتم ابراهيم309409103133
وزارة التجارة الال58.7120119تمويل ومصارفاقتصادإجازة1985-04-17حماه05020057087فاطمةعلي محمد المحمود309509103134

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.8820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-01حماه05160034579خديجهروال ابراهيم الحسن309609103135
501معاون رئيس كتابوزارة العدل563رئيس مكتبوزارة الدفاع346دارسوزارة الماليةالال64.9020210حقوقحقوقإجازة1999-07-01حماه05150098136غيثاء عليديمه ثائر سلوم309709103136
1940مدرسوزارة التربيةالال60.5320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05حماه05100043473نعيمهوهاد علي عسكريه309809103137
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.4120200معلم صفتربيةإجازة1997-02-02حماه05020064316ذيبةمنتهى طه قداد309909103138
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.1320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-08-17حماه90040003203صباح جرجنازيمنى مصطفى الدبعي310009103139
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.0320200معلم صفتربيةإجازة1998-07-04حماه05010617859رومندههبه جورج صدي310109103140
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.8520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010513317مياده الهربشهبه باسل الحسن الشيخ تركاوي310209103141
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-10الالذقية06090129014معينهنجوى نواف نصور310309103142

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

وزارة الزراعة 342دارسوزارة الماليةالال57.5120170دراسات قانونيةحقوقإجازة1988-05-15حماه05050017784نبيالرابعه محمد احمد310409103143

واإلصالح الزراعي

وزارة االقتصاد 202معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

1058دارس قانوني

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال60.2220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05100047446مفيده عليرفاه يوسف حميدان310509103144
1933معلم صفوزارة التربيةالال58.7620200معلم صفتربيةإجازة1995-08-10حماه05220003617باشهجهينه مصطفى الشحاده310609103145
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.1120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-20طرطوس10090001633شهيرهدارين غانم علي310709103146
1936معلم صفوزارة التربيةنعمال65.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-10-01حماه05010649782فاطمه الحالقمروه يوسف االسماعيل القاسم310809103147
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال55.6020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-21طرطوس10260006451آسياريم حسن شعبان310909103148
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.4120200معلم صفتربيةإجازة1992-04-19حماه05110022272بثينه العثمانهاجر عبد الكريم الكنج311009103149
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.3220180معلم صفتربيةإجازة1994-01-02حماه05200007779ميالدهجيانا الياس جمل311109103150
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.3120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-06حماه05170048120عائدةمرح نظير حسن311209103151
1938مدرسوزارة التربيةالال63.0420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05050150599رويدهميس هيسم محمد311309103152
1955مدرسوزارة التربيةالال63.3220150فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-28طرطوس10230018236حياة يوسفمرام محمد ابراهيم311409103153
1938مدرسوزارة التربيةالال66.4820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01طرطوس10120015535مسيالبتول احمد ميا311509103154
وزارة الزراعة الال61.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-28حماه05190012426رئيسهمي محمد عالن311609103155

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1079مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.7420201تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-20حماه05030054149سميرهعلي كمال الجبيلي311709103156
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.7320210معلم صفتربيةإجازة1996-08-10حماه05120050325ختام ربيعاماني محمد ساعود311809103157
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.7520053لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-02-01حماه05200070508فطيممامون عبد الرزاق العبيد311909103158
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.1320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200078691فدوىرزان حسين المصطفى312009103159
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال62.5220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-04حماه02130001777سهيله المصطفىمرح محمود الشلي312109103160
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال84.8620200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01إدلب07210108585وفاءجهان بكور السماعيل312209103161
1995مدرسوزارة التربيةالال71.6220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-20طرطوس10230007761منيفه نادرمرام محمد بعريني312309103162
1944مدرسوزارة التربيةالال59.8020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-18حماه05010211047سعادجمانه ابراهيم االحمد312409103163
وزارة االقتصاد الال82.6220200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010336173صفاءنيرمين فيصل العيسى312509103164

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال68.3120190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-15حماه05150106146مسيالريم أحمد علي312609103165

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1081مدرس

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال57.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-22حماه05050161454ساميةسعاد احمد عليا312709103166

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1936معلم صفوزارة التربيةالال69.9320172معلم صفتربيةإجازة1993-06-10حماه05010272796فاطمه الهاللعامر محمد الهالل312809103167
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020034635يسرىصباح احمد العبد هللا القدور312909103168
وزارة الزراعة الال63.4120200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-08-08حماه05140007722الهاممها ارساق ارساق313009103169

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال72.7720192أحياء دقيقةبيولوجيا<-العلومإجازة1993-05-13حماه05150054968امينهمحمد علي مطر313109103170
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.0720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-01حماه05170006168ليلىحال علي سليمان313209103171
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال67.8220160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-17الالذقية06020021436ناديايارا نضار غالية313309103172
24مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال60.5520120صحافة ونشرإعالمإجازة1985-06-01حلب02340037907سلوى محمد سكرعموري محمد الساجر313409103173
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال61.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-20حماه05050088690هالههيا عدنان محمد313509103174

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-06-20حماه05020051919انتصاررهف عبد العزيز األحمد313609103175
260محلل إداريوزارة الصناعة259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال60.5620192إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-10-15حماه05200096842اسعافعلي عزيز فاضل313709103176
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.9420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-02الالذقية06190009348سميحة احمدرنا محمد صالح313809103177
1937معلم صفوزارة التربيةالال61.8520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05140021480وجيدهروان محمد صالح313909103178
1941مدرسوزارة التربيةالال59.6620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حماه05090022082مريم النجارسوزان عدنان ادريس314009103179
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.6220160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010489183خديجهمنال محمد العمر314109103180
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.4920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05الالذقية06200083566عزيزةنور نديم داود314209103181
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال57.4220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-09حماه05050114338فاطمهجمانه محمد العتر314309103182

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال65.6620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-04حماه05010503953رندهبيان مروان هنداوي314409103183
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.0720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-23طرطوس10230015017انتصار اسماعيللمى محي محمد314509103184
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.6620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-03الالذقية06020040694بدرهلينا سفير غضبان314609103185
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الموارد الال73.5420190إحصاء وبرمجةاقتصادإجازة1996-06-30حماه05150053612ليلىيارا توفيق علي314709103186

المائية

وزارة التجارة 944مدققوزارة الموارد المائية943مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال77.2420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-16حماه05190007692فلايرصايا ميهوب شعبان314809103187

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1081مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.7520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01الالذقية06110054464أملمرام أيمن علي314909103188
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال58.1220160حقوقحقوقإجازة1993-11-09حماه05150047911مجيدهصفاء ابراهيم سليمان315009103189
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.0920172معلم صفتربيةإجازة1993-07-21حماه05030025793زعيلة العبدوسومر عدنان الخليل315109103190
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.5520190حقوقحقوقإجازة1990-01-02حماه05010047747فاطمهمؤمنه محمود البزوير315209103191
1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.6420170معلم صفتربيةإجازة1994-05-01حماه05120042555فوزهاحمد ابراهيم السليمان315309103192
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حماه05010677582رتيبه النجارنور محمد نور النوير315409103193
1945مدرسوزارة التربيةالال58.3920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05200097489افنديهايمان ابراهيم العلي315509103194
وزارة التجارة الال73.1220170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-08-22حماه05010526443تغريدفيروز فيصل قوال غاسي315609103195

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-04-17حماه05010185168سالمصفا عبد الستار الحرامي315709103196
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةنعمال57.3020192دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-05-04الالذقية06100049087حنانمحمد علي يوسف315809103197
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-05حماه05010340930تفاحهدانيا حسان الرز315909103198

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربيةالال68.3620200فيزياء

1995مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربيةالال70.7520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05100032982ديانانورا عبدالرحمن يوسف316009103199
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.4020180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05140000054منىسمر عيسى عيسى316109103200
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال58.0920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-15الالذقية06220016245سميحهراحيل محمد جزعه316209103201
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال54.71201210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02حماه05120031298رابيه ميهوبعامر سقر برهوم316309103202
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال54.5820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-20حماه05140002666سميعهمرفت صديق محمد316409103203
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2620190معلم صفتربيةإجازة1995-03-29الرقة07110006891فاطمةبدور محمد السفر316509103204
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال71.6120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-05حماه05010734429غصونهزار صالح دياب316609103206
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةنعمال74.0120182رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-29حماه05150085700ليلىمراد كامل شعشع316709103207
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال63.5220200معلم صفتربيةإجازة1995-10-01حماه05170048568ردوحريم نبهان اسماعيل316809103208
1976مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال70.0420201تربية رياضيةتربيةإجازة1997-09-26حماه05050151419سكيباحمزه جمال نصر316909103209
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.7820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10طرطوس10090025979ميساءحال علي حسن317009103210
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010060685ليلى الطالباالء هيثم نموز317109103211
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.4320200معلم صفتربيةإجازة1998-02-25حماه05020051504اديبهصفا عبد هللا الجلطه317209103212
1938مدرسوزارة التربيةالال56.4220201جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05190006005بسمهعلي ابراهيم سليمان317309103213
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال58.1520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-16الالذقية06010389100ميادهرزان حسن حبيب317409103214
1953مدرسوزارة التربيةالال62.2420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010376754لطيفهلمى جابر القاسم317509103215
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3120152لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01حماه05100032691نجاحسقراط احمد شلهوم317609103216
وزارة الزراعة نعمال61.7620200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-02-15حماه05140000791وزيرهعصماء كاسر غانم317709103217

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1953مدرسوزارة التربيةالال62.9720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010351853أديبة حمدراما ابراهيم مرعي317809103218
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-25طرطوس10230006595نهاد داودديانا محسن علي317909103219
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال60.1120030رياضياترياضيات<-العلومإجازة1975-03-08حماه06090051879نظيرهرانجي محمد صقور318009103220
1948مدرسوزارة التربيةالال55.9320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-03الالذقية06090002504نظيرهرفيف محمد صقور318109103221
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.9920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-16حماه05150083547اكتمالبشرى يحيى فارس318209103222
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.4520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05030065119سميرهنجمه عبداللطيف الحسين318309103224
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.9920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-01حماه05030048417روزه الفارسصباح عيسى العيسى318409103225
وزارة التجارة الال62.1620130علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1981-03-21حماه05010177689حياتسهر يحيى الهتل318509103226

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال67.2120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-28حماه05200092955اسعافكريمه مشهور اسماعيل318609103227
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.0420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10160033989منىوفاء عبدالكريم عبدهللا318709103228
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.6520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02الالذقية06090034325عائدهبسمه جميل الرفاعي318809103229
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-21الالذقية06220015994صيطه هاللهنور حسام طربوش318909103230
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.2520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-03الالذقية06090000601سحرسوسن عبد الوهاب حلبي319009103231
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9920170معلم صفتربيةإجازة1994-01-20حماه05020092576وجيهافاطمة محمود حمود319109103232
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةنعمال71.3020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-01حماه05160018908كفاححنان احمد بالل319209103233
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04010248972نجوىصباح ضياء الدين دامس319309103234
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.2320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01حماه05010269773صباحفاطمه خالد رحال319409103235
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.4020200معلم صفتربيةإجازة1993-05-20حمص04040004529حسنهيما محمد محمود319509103236
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.8720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-10حماه05010522172معززنوال ابراهيم المصري319609103237
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال79.4020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-05-15حماه05200001201ديناماريا هشام دومط319709103238
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.0020180معلم صفتربيةإجازة1996-08-10حماه05140011362رقيبهسوزان اسماعيل غنوم319809103239
1947مدرسوزارة التربيةالال58.8720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05110055479فطيم حسنونجالء احمد صطوف الديري319909103240
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال87.7620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-24حماه05200012454نلي الحسانييارا ريمون رحال320009103241
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.4420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-28حماه05060000545حناننسمه ورد ورد320109103242
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.7320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-27حماه05170047642امالوعد سمير حماده320209103243
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-04حمص04170049059سرسكشاديا محمد العفيري320309103244
فيزياء <-العلومإجازة1994-01-01حماه05200029013مريماشجان عبد الكافي عرفات320409103245

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال69.2520200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20حماه05200072124فطيمفاطمة يوسف الصطيف320509103246
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال74.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1996-01-01حماه05010208013انعامنور صبحي العلواني320609103247

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال59.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-28حماه05070014387سمرأليس عمار قشمر320709103248

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

وزارة الزراعة الال58.6020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-01-10حماه05100038738اليدهلجين رسالن ابو كحله320809103249

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال68.7220190معلم صفتربيةإجازة1996-06-01حماه05010194275مريم غيانهنجوه مصطفى االصيل320909103250
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال64.1420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-10حماه90040006131ياسمينصابرين احمد صبحيه321009103251
332دارسوزارة المالية335معاون رئيس شعبةوزارة المالية347دارسوزارة الماليةالال75.3720180محاسبةاقتصادإجازة1996-05-05طرطوس10010133864زكرياتحنان محمد طوفان321109103252
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال57.8020200معلم صفتربيةإجازة1997-05-19حمص04190009130فدوىفاطمه مدين محب  الدين321209103253
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.5020210معلم صفتربيةإجازة1999-05-21حماه05030060403روزهرنيم يوسف البدور321309103254
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال81.5920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-04حماه04170037274حليمه العيسىعائشة عبد المنعم المحمود321409103255
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.5920210معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حماه05030023649رائده الحسنعبله خضر الحسن321509103256
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.6520210معلم صفتربيةإجازة1996-09-28حماه05170014051وفاء عثمانمنار معتصم احمد321609103257
1938مدرسوزارة التربيةالال59.9420170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30حماه05150073084مريمريما حسين الخيزران321709103258
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال73.8420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-08-28حماه05200008837مانياألين بسام حواضري321809103259
1995مدرسوزارة التربيةالال76.7020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-05حماه05180033603نوريه احمدنجله هيسم حبللي321909103260
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.3420210معلم صفتربيةإجازة1999-03-31درعا05010893119محاسنريم ماجد الشعبان322009103261
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.8920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه11050085787فاطمه وتدرشا عبد هللا القصير322109103262
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.9520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020008926فائدهدارين احمد عبد الحي322209103263
وزارة الزراعة الال61.4920210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-05-14حماه05010697823منىاسماء غازي الخلف322309103264

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7020160معلم صفتربيةإجازة1991-06-25حمص04190021056فاطمةنهده ابراهيم جمرك322409103265
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال64.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05030033672رحاب دعبولاسماء مروان دعبول322509103266

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1064مدرس

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.4320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-24طرطوس10160136490سهامهناء هاشم سليمان322609103267
1976مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال80.1620210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-06-09حماه05090021585هاذارمايا فيصل رزوق322709103268
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال71.8620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-04-03حماه05200003521كحلهندى يوسف قشوه322809103269
346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال61.6120133حقوقحقوقإجازة1988-09-23حماه05050036498حياةعبد المنعم فيصل الشحود322909103270
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال58.9620070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-08-05حماه05020000251رقيهبراءة محمد األحمد323009103271
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال78.5120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-02-14حماه05200011054النا جبيرهماري حيان الشيخ323109103272
1937معلم صفوزارة التربيةالال66.5520180معلم صفتربيةإجازة1993-10-01حماه05140021477وجيدهوالء محمد صالح323209103273
وزارة الموارد الال68.5520180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-03-04الالذقية06010361246ناديانور بسام يوسف323309103274

المائية

940باحثوزارة الموارد المائية942باحثوزارة الموارد المائية2141جيولوجي

1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2720180معلم صفتربيةإجازة1995-09-25حماه05200020646حنانمنى عفيف نمو323409103275
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.5020210معلم صفتربيةإجازة1996-03-06حماه05010340070غفران العوضبشرى صالح الغزال323509103276
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.1920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05030049393سعادريم علي الحسن323609103277
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.2520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-08حماه05150009526شهيرهفاتنه احمد شبيب323709103278
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.5620210معلم صفتربيةإجازة1998-10-29حماه05150115914محاسنرحيق محمد عيسى323809103279
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.9420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-01حماه05010872489مريم المصريصابرين شريف المصري323909103280
1936معلم صفوزارة التربيةالال60.5220210معلم صفتربيةإجازة1994-01-02حماه05010308032ابتسامنسرين جمعه عرندس324009103281
1944مدرسوزارة التربيةالال56.2320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-15طرطوس10100001524حليمه الجديبسمه غسان درويش324109103282
1947مدرسوزارة التربيةالال62.9820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-12حماه05010307974ابتسامبراءه جمعه عرندس324209103283
1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال72.5720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01حماه05010462363منالريم اساما أحمد324309103284
1941مدرسوزارة التربيةالال56.7620070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-18حماه05020084724سميامنال محمد علي سليمان324409103285
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.8220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-05حماه05030009336نجود سالمةدياال توفيق سالمة324509103286
1995مدرسوزارة التربيةالال67.7520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-13طرطوس10140002068منىرهف قيس نده324609103287
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال86.0820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010462308منال الحسينكاريس اسامه أحمد324709103288
1941مدرسوزارة التربيةالال59.3520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-09حماه05090022036مريم النجارياسمين عدنان ادريس324809103289
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال78.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-07-12دمشق01040127520آمال سليمانمرح زهير سليمان324909103290
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال76.2420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-02حماه05160028768جميلهمرام مصطفى احمد325009103291
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال65.6220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-22طرطوس10020010144هيامفلاير علي احمد325109103292
1994مدرسوزارة التربيةالال76.1620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-17حماه05030062127هدىنورهان زيد الناعم325209103293
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.0020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-24طرطوس10090052965رقيه عباسروان رواد نيوف325309103294
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال69.8620170حقوقحقوقإجازة1993-08-20حماه05010108540خديجةتسنيم برهان الشعار325409103295
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.5320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-04حمص04010460652نايفهمرح ياسين اليوسف325509103296
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.8620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-25إدلب07240039566سميرةرحاب مالك يوسف325609103297
1991مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال68.3920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-02-01حماه05020009316أمونثراء بشير محمد خليل العمر325709103298
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.8020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-10حماه05030031298شاديا المحمودأمنه عامر الخلف325809103299
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-30الالذقية06020003707امنهزينب عبد المطلب ناصر325909103300
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.0820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05050031303معينهراما فوزي عدره326009103301
فيزياء <-العلومإجازة1997-03-01طرطوس10150007499عفراءزينه مهنا علي326109103302

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.3020210فيزياء

1948مدرسوزارة التربيةالال56.7220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-01حماه05030011206سميرةنسرين عيسى ميهوب326209103303
وزارة التجارة الال75.5820210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-04-18حماه05070014256سمرايناس ظافر زينو326309103304

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربيةالال61.9920180معلم صفتربيةإجازة1992-04-23حماه05010608747امينةفاطمة خالد المصري326409103305
1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال60.8420173لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05010098385فاطمةأنس مصطفى االحمد االبراهيم326509103306
1999مدرسوزارة التربيةالال75.7020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-30حماه05070006945دعدرؤى سليمان الشمالي326609103307
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.0920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100069108انصاف المحمدوالء محمد العلي326709103308
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال67.2320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-15حماه05010986802عائدهنسرين شريف الدياب326809103309
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.0120200معلم صفتربيةإجازة1995-08-01حماه05040035097شوقهعال سليمان العلي326909103310
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال69.1020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-01حماه05050134465نجديهايمان طالل العليوي327009103311

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.9320090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-07الالذقية06110068187منيرةسحر محمد زيود327109103312
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.9620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-16حماه10090122517آمنهميساء علي سالمه327209103313
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0520180معلم صفتربيةإجازة1995-04-17حماه05100057003نجمه الخالدامل ياسين الكدرو327309103314
وزارة الموارد الال73.0320160اقتصاداقتصادإجازة1994-06-15الالذقية06120006144هاال ابراهيممريم محمود يعقوب327409103315

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االتصاالت 921

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

263مطور تنظيميوزارة الصناعة262محلل إداريوزارة الصناعة261محلل إداريوزارة الصناعةالال82.5620200إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-02-20حماه05050095646ياسمينتيماء علي الداحول327509103316
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0420200معلم صفتربيةإجازة1995-09-11حماه05010300719عائشهفاطمه صالح المحمد327609103317
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.5120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-01طرطوس10260014045تمينهلينا مطيع بدور327709103318
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حمص04120101664ملكيباديه وليد ابراهيم327809103319
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال67.8520100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20حماه04030006278علياابتسام رئيف العلو327909103320
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.7020163لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-08حماه05020003291امونمحمد سلمان احمد المحمد طه328009103321
1938مدرسوزارة التربيةالال56.2120090جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-12-10حماه05020017541نزههسهام عبد الكريم الشيخ علي328109103322
1947مدرسوزارة التربيةالال53.4820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-10حماه05020023617عائشهشاديه خالد الحسن السليمان328209103323
فيزياء <-العلومإجازة1989-05-16حماه05100010826ثميرهيافع موسى السليمان328309103324

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.5120212فيزياء

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1090مدرس

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1098مدرس

1993مدرسوزارة التربيةالال70.0120180إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1993-03-13حماه05020015793فاطمهاالء وليد شميط328409103325
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال63.7020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05الالذقية06090017508الهامعلياء محمد محمد328509103326
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.2420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-29حماه05020089777خديجه المحمودمنى حسين مشعل328609103327
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال70.3820110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-01الالذقية06050005781حسيبهمرام بسام علي328709103328
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.2620140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-30حماه05180027728صديقهلما عادل حسن328809103329
فيزياء <-العلومإجازة1995-09-09حماه05050053226رندهغزل محمد التالوي328909103330

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال72.0920210فيزياء

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

واإلصالح الزراعي

1076مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال69.9920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-16الالذقية06050005115وفاءساره كمال غنيجه329009103331
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.2220080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02الالذقية06040012840لفلفيهاحالم ابراهيم مريزق329109103332
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.3220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-02طرطوس10280005691وجيهاليال ابراهيم حسن329209103333
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال57.4920080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-10الالذقية06090018779جومانه ميهوبدارين عبد هللا المحمد329309103334
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.3420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-04حماه05150062309مهى نعومريم نزار حداد329409103335
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال62.9020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-26حماه05010747340هيامامامه عدنان صوفي329509103336

واإلصالح الزراعي

1064مدرس
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1995مدرسوزارة التربيةالال70.2720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-17طرطوس10120015564ليلىحيدر ناظم خضور329609103337
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.8420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06200074855فتاةمرام منير جريعه329709103338
1934معلم صفوزارة التربيةالال66.8220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010642276سعاد الخطيبراما ضاهر الخضر329809103339
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال75.7020090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-20الالذقية06010367022سعادكنانه ابراهيم دريوس329909103340
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.0220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-25حماه05010536438فادياملك احمد الجزار330009103341
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.0820110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-03الالذقية10090103224وجيههسمر سمير صيوح330109103342
1938مدرسوزارة التربيةالال63.7420140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-24طرطوس10040005229حميدهجميله علي دعبول330209103343
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال63.1820200معلم صفتربيةإجازة1993-09-01حماه05100047294نوال سلومغرام صالح زاهر330309103344
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال79.7920200معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1998-01-01حماه05010029076منىغفران حسام علوش330409103345
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.7620180معلم صفتربيةإجازة1991-02-01حماه05220021276جميلهمنال تركي المصطفى330509103346
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال56.3620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05220012930نجاحانشراح صالح االحمد330609103347
وزارة التجارة الال71.1220200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-10حماه05010163509سميره عوضماريا انور العوض330709103348

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.2320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05010593148عنودمريم محمد اديب االبراهيم330809103349
وزارة الزراعة الال68.0020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-01طرطوس10090032545ناديادالين حسين سليمان330909103350

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه05100053401نجودهناء موسى الشيخو331009103351
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.4620190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-31حماه05200085321سميره منال عليهبه احمد اسماعيل331109103352
فيزياء <-العلومإجازة1995-03-11حماه05150051552سمررحاب رفيق عدبه331209103353

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال67.7420200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.7120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05140009142رسيلهفرح مخلص سلوم331309103354
وزارة الزراعة 1958مدرسوزارة التربيةالال66.5420130شريعةشريعةإجازة1990-01-29حماه05180022773نوالوالء عادل علي331409103355

واإلصالح الزراعي

1078مدرس

346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال58.5820210حقوقحقوقإجازة1995-03-28حماه05140008395نهالمضر فائز ضاهر331509103356
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال60.5920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10280019090رقيه ابراهيمديانا شفيق محمد331609103357

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1080مدرس

وزارة الموارد الال74.6120170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-29حماه05150073984كوثرعفت ياسين يوسف331709103358

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية
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فيزياء <-العلومإجازة1997-01-03حماه05070027658راغدهإنانا محمد الشيخ حسين331809103359

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال67.9320200فيزياء

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

واإلصالح الزراعي

1076مدرس

1941مدرسوزارة التربيةالال54.9019960لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-01-14حماه11010181606بدريه الحمودسالم عباس الفقير331909103360
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.6520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-13الالذقية10110012718منا سلومنور احمد حمود332009103361
1939مدرسوزارة التربيةالال64.7820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010500772منىحنين عمر السقا332109103362
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال64.4020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-14طرطوس10160140764فاطمهجزيل جودت رمضان332209103363
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.5020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-20السويداء13120010914سيدهيارا يوسف العيا332309103364
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.0820140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-20حماه05160005990منيره خضورهبه يونس حوا332409103365
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.1420200معلم صفتربيةإجازة1998-06-16حماه05030012668آسيةسمر خضر محرز332509103366
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال63.8020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10160035165اميمههيا هيثم محمد332609103367
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال74.9520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه05020055948مريم محمد الحسنغفران محمد الحسن332709103368
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.3520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-15حماه05150011284انتصاررغد اسماعيل شاهين332809103369
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07010177686روعةهال غسان سعيد332909103370
وزارة الزراعة الال63.5020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-10-13حماه05010600141سوريافاطمه مروان الرحمون333009103371

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.9920110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-08حماه05050057640نجاح البروشبشرى علي الخليل333109103372
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال63.8920070فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-01الالذقية06050030647عزيزهلندا محمد حداد333209103373
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.4120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-10طرطوس10170016089حليمه الياشوطيرحاب حسن جبريل333309103374
وزارة االتصاالت 260محلل إداريوزارة الصناعةالال67.4220120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-07-25حماه05150008750انتصاررشا اسماعيل شاهين333409103375

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال60.2720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-17الالذقية06120007702جانيترؤى جميل مصطفى333509103376
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال55.7619990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-07-23حماه05150010681عنايات زريقربى غسان الحاج ابراهيم333609103377

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.9420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حماه05120025294ميساءمها محمد علي333709103378
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال68.3620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-06حماه05210023209انعام معيوفرنيم جاسم المصطفى333809103379
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.3820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05120040039جميلهحنان عبدالغني بلول333909103380
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.1920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10040009136اميره بيشانيرهام محمد معنا334009103381
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.9420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07010177687روعةحال غسان سعيد334109103382
1950مدرسوزارة التربيةالال80.1720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-01حماه05220017962بثينهخلود عبد الرحمن القاسم334209103383
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.3120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-15طرطوس10040022659نوف كناجنعمه ايمن كناج334309103384
فيزياء <-العلومإجازة1996-05-18الالذقية06160019408هناءيارا حافظ شحاده334409103385

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال66.8120210فيزياء

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05حمص10020027738سهاماريج علي سلوم334509103386
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال59.1420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05110032377مديحه حمدانمريانا علي طوبر334609103387
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.7020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10040022555انعام دعبولديما يوسف مخزوم334709103388
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.8320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010239474سارهاالء حسين الزين334809103389
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.6320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حمص04120066550هاجرآيه ابراهيم جمعه334909103390
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7120200معلم صفتربيةإجازة1997-05-01إدلب07240074606وليدة شغريسوزان عدنان شغري335009103391
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.5520135لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-12حماه05150027680مريمحسن سليمان اليوسف335109103392
1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال67.6220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-10-12حماه05050130926خوندهرؤى معن مني335209103393
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.3320080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-02-18الالذقية06020051159فهيمهفيروز كمال المهاجر335309103394
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال63.3920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-23الالذقية06210001637مريميارا دوالت ابراهيم335409103395
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.1420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05110009584ابتسامزينه غازي خباص335509103396
1938مدرسوزارة التربيةالال61.6720210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03طرطوس10220012129نهيدايارا حسين رضوان335609103397
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.2320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10حماه05010412213منىفوزيه محمد الحاج نعسان335709103398
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال56.9020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-06-01حماه05050034237نشيده نحالويجومانه حسن نحالوي335809103399
1934معلم صفوزارة التربيةالال72.5120170معلم صفتربيةإجازة1996-06-24حماه05010608135فاطمهكنانه عناد السلوم335909103400
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.6120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-15طرطوس10220040959بسيمهعبير نديم محمد336009103401
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.0620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-30الالذقية06020050152باسلهنورا علي العجي336109103402
1938مدرسوزارة التربيةالال59.6120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-10حماه05010275952خديجه العيسىردينه احمد العيسى336209103403
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال60.2120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-01حمص04010787838يسرهرنا ايوب حبوب336309103404
وزارة االتصاالت الال71.4120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-08-16حماه05010510606وصال عنقهمايا جهاد حالق336409103405

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية200معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية
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وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.4320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-01طرطوس10260003190ندى حاج عليسراب أمير ابراهيم336509103406

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

85 من 47صفحة  12:46:51 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:حماه        الفئة:محافظة

1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.5520156لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01طرطوس10010162057كوكبعالء ابراهيم علي336609103407
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.0320170معلم صفتربيةإجازة1993-07-10حماه05100021310مريممحمد رفعات المصطفى336709103408
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.9120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-02حماه05150012895ليلىهبه علي الهيبي336809103409
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال73.9220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-12طرطوس10260034664وفيقهأريج كريم عبود336909103410
1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال68.1220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-01حماه05010603681منىراوية شفيق حمصي337009103411
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.4520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05020003460مجد مرزاقمنى شعبان الملحم337109103412
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال59.9520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-19حماه05120008320أمالهبه عبدهللا حسيسون337209103413
وزارة الشؤون الال60.5420160محاسبةاقتصادإجازة1987-01-03حماه05010177444ابتساموعد صبحي ابوقاسم337309103414

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 341دارسوزارة المالية88معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.3620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-30حماه05150019360املحال محمد سمعول337409103415
1933معلم صفوزارة التربيةالال58.9320190معلم صفتربيةإجازة1994-02-15حماه05020027985هاللهدعاء رياض المعماع337509103416
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال66.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-15حماه05020024089نعيمهمنال عبد الرحمن الخطيب337609103417

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-10-10حماه05150047251ختامهال خليفه سليمان337709103418
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.1020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25حماه05150019358املبسمه محمد سمعول337809103419
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.0420140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-17الالذقية06200030663وفاءنهال مالك بركات337909103420
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال54.4420071لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01الالذقية06050019413دنياحسين عبد هللا درويش338009103421
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال58.3120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25حماه05120026779معينهمنار عبد اللطيف الموعي338109103422
1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربية1960مدرسوزارة التربيةالال62.6420140شريعةشريعةإجازة1990-03-15حماه05010587445ضحيه حاج عبيدرضوان خالد الجيجاوي338209103423
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.7120090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01طرطوس10090053058مالكهسناء توفيق نيوف338309103424
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال78.4520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-29طرطوس10170025661وجيههساهير محمد الشيخ338409103425
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال57.2720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-21حماه05050139841خديجهمريم مصطفى الفرج338509103426

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال70.5120200معلم صفتربيةإجازة1998-04-01حماه05020000625حليمهصفاء حسان حاج جنيد338609103427
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.9120200معلم صفتربيةدبلوم1997-06-11إدلب07210016787خديجهتسنيم محمد زنكلو338709103428
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.8120210معلم صفتربيةإجازة1990-01-10حماه05010275212فاطمه االحمدمريم فؤاد حمشو338809103429
خدوج عبد الرحمن العبد هللا 338909103430

الحيصيه

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال64.4420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01حماه05020065279رويده

1933معلم صفوزارة التربيةالال60.3220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05020016504فيحاءاالء عبد الستار القناص339009103431
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.6020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-23حماه05200093085تركيهيمنا فواز الخضر العلي339109103432
1938مدرسوزارة التربيةالال57.4820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05150056994يسرى حبيبسالم محمد حسن339209103433
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال69.3020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-29حماه05200023080نهى الشيخماري جهاد البرشيني339309103434
1952مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال56.8220080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-03حماه05200052457خديجهنوره احمد ابراهيم339409103435
ريف 03300008153مكيهناهد جميل البكري339509103436

دمشق

1958مدرسوزارة التربية1959مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال60.0320180شريعةشريعةإجازة29-06-1993

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال55.6620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-07حماه04170075858امنهمريم عبدو ايوب339609103437
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.5720180معلم صفتربيةإجازة1996-07-27حمص04010121728عائدهدارين حكمت النجم339709103438
فيزياء <-العلومإجازة1994-04-17حمص04010428204سماهرهال ابراهيم داوود339809103439

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.3020180فيزياء

1077مدرسوزارة السياحةالال60.9420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-07حمص04220007767انتصارسراب سليمان عبدهللا339909103440
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.9920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-18حماه05050129787امالمرام بسام نصره340009103441
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.4920200معلم صفتربيةإجازة1992-01-20حماه05010764345ثرياميساء محمد مسعف السلوم340109103443
1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال60.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-23حماه05120032997نهادفاتن غسان ابراهيم340209103444
1993مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.9520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حمص04030036457ازدهار الصالحزينب عدنان السعيد340309103445
1941مدرسوزارة التربيةالال70.9720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-22حماه05060009628ثورهرشا خالد السلوم340409103446
فيزياء <-العلومإجازة1992-01-20حماه05160012193هيامعلي احمد عيسى340509103447

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.5620182فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.5620200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05200039787عائشة المصطفىمروه محمد سفره340609103448
هندسة ميكانيكية إجازة1995-08-18حماه05150056883رضيه رمضانغدي محمد ديوب340709103449

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2044مدرس مهندسوزارة التربية173مهندسوزارة الكهرباءالال69.1120201تصميم وإنتاج

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.7720190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05120027640مجيدهحال علي حسون340809103450
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05200026444عائشهساره حسن الرجب340909103451

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال68.8220210فيزياء

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2220090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-08حماه05170011183جميلهلوديا حسني محمود341009103452
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.3420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-02حماه05150132102فلكنور عدنان رستم341109103453
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1991-01-01حماه05010125534رندادعاء سليمان فرحات341209103454

إلكترونية

وزارة التجارة الال73.2420180

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال58.0820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010806490تركيه السعدريماز مشهور السليمان341309103455
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال60.2620080رياضيات بحتةرياضيات<-العلومإجازة1974-11-20حماه04140018815فاطمههيام علي ابراهيم341409103456
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.2120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حماه05010325680ليلىاماني عطيه حداد341509103457
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال69.7520200معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1996-07-31حماه05150090825نجود عباسمرام بسام ادرع341609103458
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.4820190معلم صفتربيةإجازة1996-09-01حماه05010442947داللرهف صالح حيدر341709103459
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05220011512فاطمهغاده مختار الحسون341809103460
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.6120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05150022075كوئرمروه ابراهيم طيبا341909103461
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.0420200معلم صفتربيةإجازة1998-06-12حماه05020053089ايثار العثمانكرم عبد الرزاق العمر342009103462
1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.2720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-25حماه05010284235مريمصفيه محمد العلي342109103463
1938مدرسوزارة التربيةالال64.5620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-15حماه05140026879هاله محفوضأصيد وفيد خضره342209103464
فيزياء <-العلومإجازة1997-07-29حماه05070037605نوف العويدكنانه أحمد المحمد342309103465

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.0820200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال59.4120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05020000606فاطمه المصطفىوالء محمد حاج جنيد342409103466
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.3220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010693996خلودايمان محمد السيد342509103467
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.7520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05200019397ابتسامديما محفوض سكاف342609103468
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال68.2720210معلم صفتربيةإجازة1987-03-01إدلب07090059063بلقيسنسرين عبدالرحمن الحسين342709103469
1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-08حماه05010284359مريم شوملنسيبه محمد العلي342809103470
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.6620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-01حماه05200008830مادلين دومطحال سليمان حواضري342909103471
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.8119980لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-08-05حماه05010724126ملكهحسان عبدالرحمن سلطان343009103472
1011أخصائي تغذيةوزارة الصحةالال70.6420180تغذيةعلوم صحيةإجازة1997-01-01حماه05010611297بثينهريما أيمن الحمود343109103473
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال64.0820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-20حماه05020032360اديبه الحسينندى رياض الشيخ343209103474
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.6920162لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-10حماه05030027669كوكب جوخدارعبد اللطيف عبد المالك باراداني343309103475
وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربيةالال64.0520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-22حماه05020043906مريماسيا عبدالوهاب طنب343409103476

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1065مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه05220004561شمسه اليتيمآالء صطوف العبيد343509103477
1939مدرسوزارة التربيةالال70.4420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010262606فدوىنور محمود شيخ خالد343609103478
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وزارة التعليم العالي الال70.4720200طب بيطريطب بيطريإجازة1996-03-25حماه05010513799اصطبارلما زياد دهبان343709103479

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

1070مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.8520190معلم صفتربيةإجازة1995-03-25حماه05020053956شمسه االحمداالء فايز الخالد343809103480
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.0720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05حماه05010252330هياماسماء احمد ابو زمر343909103481
1993مدرسوزارة التربيةالال72.3120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-10حماه05010331977قمر العثماننور طارق صليعي344009103482
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1983-05-23حماه05010479745فداءميس خالد الشامي344109103483

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال65.9620160

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال80.2920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-31حماه90050006747اقبالاسراء معتز بستوني344209103484
فيزياء <-العلومإجازة1997-01-01حماه05010019733منال النعسانوصال فؤاد الشققي344309103485

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.6220200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال74.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05010113292زاهرهساره محمد دباغ344409103486
1952مدرسوزارة التربيةالال59.6820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15حماه05020032170أديبة العبدرزان عبد الرزاق ديدو344509103487
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.0120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-27حماه05010696171صفاءميسم بسام جنيد344609103488
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال66.9320150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010326581سحرهزار عمر حجازي344709103489
1941مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال64.1520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-20حماه05010243671عنايهصفاء موفق بري344809103490
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال55.9220000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-01حماه05010257460ختامهاله محمد رشيد السيد احمد344909103491
وزارة الزراعة الال62.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02حماه05050034155رابحه السلومريم علي داؤد345009103492

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

وزارة الزراعة 1957مدرسوزارة التربيةالال57.8820154شريعةشريعةإجازة1989-01-01حماه05020105446ثناءهاني حسين العلوش345109103493

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1063مدرس

واإلصالح الزراعي

1085مدرس

وزارة التجارة الال79.7420150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-18حماه05010125315مريمعفراء عبيد العبيد345209103494

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الال69.7020160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-06-10حماه05010130219غادهفطمه محمد نصر ابي عيشه345309103495

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.6920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-29حماه90050004653اقبال السعديهبة معتز بستوني345409103496
1943مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال66.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-18حماه05010073143أملوالء محمد سعيد نابلسي345509103497
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال57.1120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-12-02حماه05010474646نادرهفضه رضوان الدياب345609103498
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال66.4620190معلم صفتربيةإجازة1998-01-29حماه05010719519حليمه جوخدارصفاء محمد جوخدار345709103499
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.9720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-13حماه04010058482هدىحنين عبدالغني القهوجي345809103500
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال64.2020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-21حماه05020105262هناءياسمين حسن العلوش345909103501
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.7220180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه07210111128فاطمةآمنة طه حاج موسى346009103502
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال60.8420200معلم صفتربيةإجازة1995-06-18حماه05010329957فهميهجميله عبد السالم نبهان346109103503
وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال58.9920169لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-05حماه05010275380عمشهاحمد محمود عجاج346209103504

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال77.2920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-23حماه05020055333داللإسالم عمر العلوش346309103505
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه07170026494اسماء محمد ديبرنيم شاهر موقع346409103506
1939مدرسوزارة التربيةالال77.6320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010288350غادهمحظيه عبدالرحمن تليتي346509103507
1939مدرسوزارة التربيةالال65.6720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05010311184كلثومميناس ابراهيم السلق346609103508
1993مدرسوزارة التربيةالال74.2920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-05-17حماه05010320865مريمفاطمه عبد الكافي سعيد346709103509
وزارة التجارة الال75.7220190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010280055حسناءحسن عبد الجبار االعرج346809103510

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.2620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-11حماه05030063795سميرهسماح علي ابراهيم346909103511
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.0720209لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01حماه05010261829سكراصهيب عدنان جعبو347009103512

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1974مدرسوزارة التربيةالال70.3120210تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-03حماه05120006403فادياعبد الرزاق احمد حمود347109103513
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال65.3020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05020034127هديهبراءه تادر اليوسف347209103514
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال65.7920191فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-20الالذقية06170029941هدىيزن سائر شبيب347309103515
1938مدرسوزارة التربيةالال64.7020100جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-01طرطوس10090030826صديقهديما محمد عطيه347409103516
فيزياء <-العلومإجازة1995-11-20حماه05180033537أميرهربيعه ناصر حبللي347509103517

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال72.5220200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.9920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-12حماه05170015764كواكببتول رسمي عيسى347609103518
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال71.2420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-02-02حماه05010181200شذىكارال حسام اليرشيني347709103519
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.0020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-01طرطوس10280007059سهيله حسنسهير سليم محمود347809103520
1999مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال72.8520191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-07حماه05010355373صبحيةباسل حبيب سالمه347909103521
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.5820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-15حماه05030065126غصونسوزان احمد الحسين348009103522
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.7520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-15طرطوس10040024044نهاد حمودبيان عيسى كناج348109103523
1940مدرسوزارة التربيةالال59.8020100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-10حماه05140001128اديبهدانيان حبيب ناصر348209103524
1940مدرسوزارة التربيةالال62.1320070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-01حماه05140026404منيرهنجاة محسن علي348309103525
1938مدرسوزارة التربيةالال57.7020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-10حماه05160007490كسبهديل نزار وسوف348409103526
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.6420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-21حمص04030054573أمينهصبا نعيم أيبو348509103527
1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.31200610لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-01حماه05160025817رئيفةعالء ابراهيم سعيد348609103528
وزارة االتصاالت الال69.5620210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010487007ريم مدهللندى عبد المجيد دعدع348709103529

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.5920200معلم صفتربيةإجازة1997-05-10حماه05030064025امينه المصريشيماء خالد المصري348809103530
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.8320210معلم صفتربيةإجازة1998-06-01حمص04040026058وفاءهديل رامز الضاهر348909103531
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال55.1020120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-03حمص04010130044تغريدلما محمد يحيى349009103532
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال82.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-03-08حماه05020010371رويده الكشتوإيمان عوض الكشتو349109103533
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال66.2720170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010463623صفاءمنى ماجد االبراهيم349209103534
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال75.1520183لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1990-08-26حماه05150027371صباحعهد ابراهيم عطيه349309103535

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1938مدرسوزارة التربيةنعمال57.2520213جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04حماه05120032363قنيعههشام وفيق موعي349409103536
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.5720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-25حماه05200008466رويده زحلوقمايا كمال صدير349509103537
وزارة األشغال الال59.8020213حقوقحقوقإجازة1992-07-01حماه05120028169وفيقه بدوروسيم احمد فياض349609103538

العامة واإلسكان

وزارة الشؤون 16مشرف تعاوني

االجتماعية والعمل

342دارسوزارة المالية1004مفتش عمل زراعي

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.2820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10110007200فاطمةرنيم محمد سليمان349709103539
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.5820210معلم صفتربيةإجازة1997-07-13حماه05010447141فاطمةرجاء محمد خير حاج حسن349809103540
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.8820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-26حماه05010059730بثينهعتاب عبد العزيز الجزار349909103541
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.3020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05010237729امنةفاطمه محمد جعبو350009103542
1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال71.4920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05200008562هال نجارساره سمير العوض350109103543
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.9120070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-07دمشق10150004577هيفاءلمى سهيل علي350209103544
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.5620200معلم صفتربيةإجازة1996-04-10حماه05150115998ناهياعتدال علي عيسى350309103545
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وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال62.0420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-05حماه05010387697رومانيا االحمدبلسم سليم رضوان350409103546

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةنعمال59.5320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-05حماه05010220826فلايرنبال يوسف اليوسف350509103547
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-03-10حماه05170017948عزيزهمريم رأفت كمال350609103548
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1820210معلم صفتربيةإجازة1998-06-16حماه05020111276منال ابو جدعانبتول منجي قطاش350709103549
1938مدرسوزارة التربيةنعمال61.4220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-10حماه05010220842فلاير مصطفىمرح يوسف اليوسف350809103550
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال62.5920130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-13طرطوس10240019098سالمعبير علي حمادي350909103551
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.6820200معلم صفتربيةإجازة1998-03-10حماه05030040021زريفهريئام محمد داوود351009103552
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.4520200معلم صفتربيةإجازة1998-08-29حماه05010830254سميرهلجين خضر مطر351109103553
1997مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال88.3120170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-01طرطوس10230006974سهيلهحنين ابراهيم ابراهيم احمد351209103554
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال65.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-13حماه07210088078ميساء بدويدالل محمد نعمة بدوي351309103555

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1072مدرس

1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال80.1520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-05-15حماه05010313818الهامندى ايوب السليمان351409103556
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.2920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05120021513خديجه األسعدسوسن سليمان الملحم351509103557
1981مدرسوزارة التربيةالال68.2920140تصميم داخليفنون جميلةإجازة1982-11-16حماه05030050463مريمروال حسن الصالح351609103558
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.5420183معلم صفتربيةإجازة1993-06-01درعا04080012538نادياباسل محمد االبراهيم351709103559
هندسة ميكانيكية إجازة1998-04-12حماه05010731923مريم عليسالف محمد ونوس351809103560

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

173مهندسوزارة الكهرباءالال74.4720210تصميم وإنتاج

1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7220190معلم صفتربيةإجازة1996-01-10حماه08090009829صوله عراضكبرييال حنا لحتو351909103561
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.2520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-23حماه05010535795نهلهبشرى طعمه الرحيل352009103562
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.6220201معلم صفتربيةإجازة1994-08-13حمص04010786283حنانربيع محمد الخضور352109103563
وزارة الزراعة الال64.5520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-04-18حماه05050032224اميرهنادين اصف محمد352209103564

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.7920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-15حماه05010151391فداءسالي هيثم قنبر352309103565
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.5320190معلم صفتربيةإجازة1997-05-01حماه05220017741فاطمهبشرى حسين المواس352409103566
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.5020160معلم صفتربيةإجازة1995-01-04حماه05200029544فاطمهرؤى محمد الناصر352509103567
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-30حمص04230017909منىوئام عيد الحبيب352609103568
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال73.3020130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-01-01حماه05200029458لطفيهرحاب انور الحكيم352709103569
1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.1820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-08حماه05120008362أميرهمحمود فيصل صقر352809103570
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال68.1520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-10-18حماه05180014510أمالريما علي أسعد352909103571

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1081مدرس

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.2420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-27حماه10160046266صباح يوسفريم عبد الكريم يوسف353009103572
فيزياء <-العلومإجازة1994-03-01حماه05150059619وريثهباسله حسين وسوف353109103573

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال69.8920200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال68.7820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05050052300شذىغنوه ثابت الخطيب353209103574
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.9420190معلم صفتربيةإجازة1992-04-10الرقة11060002841ربوعههناء صبحي االحمد353309103575
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.8720210معلم صفتربيةإجازة1998-02-16حمص05010542114ميادهرهام منهل عقول353409103576
1934معلم صفوزارة التربيةنعمال76.2620192معلم صفتربيةإجازة1993-02-01حماه05010709163خدوج السطيفرضوان علي البكور353509103577
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.7820180معلم صفتربيةإجازة1983-01-07إدلب07210115932منىحنان علي زنكلو353609103578
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال66.9820210معلم صفتربيةإجازة1998-02-25حماه05140006587مياده عليرهف يوسف جديد353709103579
1936معلم صفوزارة التربيةالال68.7520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-12حماه05010300190سناءبراءه عمر القسوم القاضي353809103580
فيزياء <-العلومإجازة1986-03-08حماه05010422138بثيهبيان فواز البيسكي353909103581

كيمياء<-وكيماء

1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال68.0920210كيمياء بحته

1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.3520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05100010805ميساءجيزيل مخائيل يعقوب354009103582
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.4220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-12حماه05140019802غيثاءعبير شاهد جبور354109103583
1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال61.9820110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-01الالذقية06090153527ابتسام الحلوليالس ثابت الحاطوم354209103584
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال73.3020170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-05-24حماه04010744305منانور الهدى محمد حالق354309103585

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.3220180معلم صفتربيةإجازة1996-08-19حماه05100035965سميعهفاديه اصف عمر354409103586
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.2320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20حمص04060005604غاليهبيداء احمد السعدي354509103587
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال70.4720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01حماه05010627540مدى التركاالء احمد اليوسف354609103588
هندسة ميكانيكية إجازة1998-01-07حماه05170022350حوريهبتول محمد ديب354709103589

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2003مدرس مهندسوزارة التربيةالال70.5520210هندسة إلكترونية

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.7420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05140010069سوريا ارساقبثينه محمود ارساق354809103590
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.2820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-12-24حماه05020007671حفيظهصفاء صالح الرحال354909103591
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.8820200معلم صفتربيةإجازة1998-04-20حماه05200014521سناءهبه عماد نجار355009103592
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6820190معلم صفتربيةإجازة1986-04-13حماه05200007381مهى الرحالآنا عبدو عديره355109103593
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال87.1220200معلم صفتربيةإجازة1998-02-02حماه05200001499نادياساره عزيز سموع355209103594
فيزياء <-العلومإجازة1997-08-15حماه05010316924مرفتشاديه محمود الدخيل355309103595

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال73.6520200فيزياء

وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال61.9820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-20طرطوس10260036888رنانتلين عبد الكريم أسعد355409103596

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال59.7120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-27حماه05100014255فريزهغزل جرجس ورده355509103597
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.7820210معلم صفتربيةإجازة1998-05-06حماه05010193771فاطمهفلاير حسين الحسين355609103598
وزارة الزراعة 1959مدرسوزارة التربيةالال51.9120100شريعةشريعةإجازة1967-02-05حماه05110023034منبره العلوشمجيده دعاس الصالح355709103599

واإلصالح الزراعي

1958مدرسوزارة التربية1093مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.3420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05010218908درزيهسوسن خليل اسعد355809103600
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6620180معلم صفتربيةإجازة1996-03-23حماه05100007849مروه الديوبراما سهيل تريكه355909103601
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-01الالذقية05120010439سناءسها باسم الرعيدي356009103602

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.6520170فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال63.7220142فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-15الالذقية07240045766سميرةرامي أكرم خوري ابراهيم356109103603
1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.2720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05120010419سناءسبال باسم الرعيدي356209103604
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.8720200معلم صفتربيةإجازة1997-03-20حماه05100042904فداءميرفا شفيق الشلي356309103605
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.1120210معلم صفتربيةإجازة1998-03-21حماه05200000573غادهزينه فادي الشحود356409103606
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال62.8220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010549879وحيدهبانه عبد المنعم حلوم356509103607
1952مدرسوزارة التربيةالال63.7920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-08حماه05010068109ماجده الشربعيفاطمه عبد الرزاق المبيض356609103608
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال57.9320062لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-05-24حماه05140006223نجاحرافع ثابت سلوم356709103609
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال55.9120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-12الالذقية06010016066فكريهريم بسام حاج يونس356809103610
1995مدرسوزارة التربيةالال77.1720192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-01حماه05150049026جميلةمحمود احمد عباس356909103611
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال71.7120190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-15حماه05190023878عليامرام علي سليمان357009103612

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1081مدرس

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.8020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-01الالذقية06020022444اميرهحسناء ابراهيم عكاشة357109103613
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.4420200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-09-27دمشق06110055247ايمانهبه رفيق سليمان357209103614
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.9120080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-10-18حماه05120002511نهادعماد غسان حسن357309103615

واإلصالح الزراعي

1094مدرس
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1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.5320200معلم صفتربيةإجازة1995-01-04حماه05010189042فاطمهنزهه حسن المحمد357409103616
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال58.6420110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-31حماه05190022495هاندا اسماعيلعال عبد الكريم اسماعيل357509103617

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1996مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال67.3220211رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-10حماه05140008659سميحهرغد راجي طراف357609103618
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال69.6420200معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1995-07-28حماه05010611223بثينةفرح ايمن الحمود357709103619
فيزياء <-العلومإجازة1987-01-15حماه05010338572نوفهرامز رضوان األحمد357809103620

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةنعمال59.2920120فيزياء

1939مدرسوزارة التربيةالال69.7720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05010611158بثينهظهيره ايمن الحمود357909103621
341دارسوزارة المالية348دارسوزارة المالية347دارسوزارة الماليةالال75.5520190محاسبةاقتصادإجازة1993-08-21دمشق06110055244ايمانلمى رفيق سليمان358009103622
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-09-05حماه05200003135فريدهمايا عبدو العوض الجلقي358109103623
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.9120210معلم صفتربيةإجازة1998-03-01حماه05200012167سميرهساره كمال قديسه358209103624
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.8820200معلم صفتربيةإجازة1998-02-28حماه05200019567مانيهندى وليد نداف358309103625
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال69.6620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-27الالذقية06020043583رانيهنادين حسن صقور358409103626
1998مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.7920166رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-05-19حماه05010205306نوال العصفورعالء موسى يونس358509103627
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال57.1320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-10حماه05140000022شاديارانيا فايز سعيد358609103628
1991مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال68.3020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-05حماه05140002983اسمهانسحر مسعود اسماعيل358709103629
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال69.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01الالذقية06090025199اروىدعاء محمد عبود358809103630
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.0920140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-30حماه05160049167لواء ضاهرشيرين عيسى الناصر358909103631
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.6120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-01حماه05030028223جهيدهناهد محمد الولوس359009103632
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال69.1720210معلم صفتربيةإجازة1998-05-08الالذقية06020095966نجوىدعاء عبد الكريم علي359109103633
501معاون رئيس كتابوزارة العدل346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال61.6520210حقوقحقوقإجازة1986-06-01حماه05010155323خديجهزينب نصر الباكير359209103634
1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال68.0420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-01حماه05010087691ندىأماني خالد قصاب359309103635
1944مدرسوزارة التربيةالال61.9920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-01حماه05150026092غادهايفا هيثم عيسى359409103636
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200002597آسيا ديبريم موسى بطرس359509103637
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال56.9920170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-06الالذقية06160015446املرهام عدنان تفوح359609103638
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.8120190معلم صفتربيةإجازة1990-01-10حماه05220017591فاطمه ابو العيونشيرين واصل ابو العيون359709103639
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال69.8520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-06الالذقية06010350805رفاءنادره احمد الغدا359809103640

واإلصالح الزراعي

1094مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال82.3320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05030007017شاديهرهف علي ابراهيم359909103641
1935معلم صفوزارة التربيةالال63.7520210معلم صفتربيةإجازة1998-02-25حماه05150024772فخر عباسبشرى لؤي مصطفى360009103642
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.5220200معلم صفتربيةإجازة1998-06-01حمص04190031236امنهمايا موفق رعد360109103643
349دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.1920200حقوقحقوقإجازة1994-05-10حماه05140026548نهدايارا صالح حسن360209103644
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05150087201ميادهماري سالمه سالمه360309103645

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.4620200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال85.3920210معلم صفتربيةإجازة1999-08-17حماه05010370427نهله مقطشمايا مروان مقطش360409103647
1953مدرسوزارة التربيةنعمال63.8520182تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-02حماه05150055077فاطمةايهاب تميم سالمه360509103648
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.5620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-11الالذقية06020028361نوالزهره عيسى انطكلي360609103649
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.5320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-10-20حماه02420010165هديهمحاسن ونوس صليبي360709103650
346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية337معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.3620200دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-10-20حماه05110001523نخلهنجدانا محمد سعيد360809103651
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-10-05حماه05200023851غصون عقادريتا هاني طويل360909103652
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010196702غازيهخلود رضوان الدعبول361009103653
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.2320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05120031052سعادرؤى محمد الياس361109103654
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال79.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200001242زهى الحمصييارا دومط دومط361209103655
1938مدرسوزارة التربيةالال73.5320153جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-03دمشق10020016128ياسمينبشار ابراهيم حامد361309103656
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.0520210معلم صفتربيةإجازة1999-08-30حماه05200002140ريم عفورميرنا رامي حاصود361409103657
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.9320210معلم صفتربيةإجازة1998-06-25حماه05120005996محاسنرزان محمد برهوم361509103658
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.9520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-01حماه05140012965املصبا منير محفوض361609103659
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.6420200معلم صفتربيةإجازة1995-06-04طرطوس10260032692داللسوزان ابراهيم ابراهيم361709103660
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال71.5820210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1999-08-14حماه05170010072نديمهامل نورس فياض361809103661
1978مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال70.9720160تربية رياضيةتربيةإجازة1988-05-26حماه05010044281سعدهسحر محمد الرمضان361909103662
1940مدرسوزارة التربيةالال61.5620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-20حماه05120056155اسماء سقرجوليا علي سليمان362009103663
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال60.2020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-13الالذقية06090129470مفيدهيارا حسن محمد362109103664
1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1940مدرسوزارة التربيةالال55.4120060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-04-23حماه10010162230نجاةليدا هاني حسين362209103665
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.3920210معلم صفتربيةإجازة1999-03-01حمص04020017799منتهىزينب محمد المحمود362309103666
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.5020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-01حماه05030055472نصره فطراويامنه صطوف فطراوي362409103667
التسويق والتجارة اقتصادإجازة1991-01-02حماه05050124752زايده البلعاسنواف مخلف الحسين362509103668

اإللكترونية

وزارة االتصاالت الال72.6620112

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.1920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-27حماه05170010089نديمههزار نورس فياض362609103669
فيزياء <-العلومإجازة1993-08-23حماه05150075660سعادعال عيسى الحسن362709103670

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.0520210فيزياء

فيزياء <-العلومإجازة1999-01-01حماه05180009980جميلهكنده محمد ابراهيم362809103671

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال73.1020210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال61.4520183فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-21حمص06100009590املعبد اللطيف علي غنام362909103672
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0520200معلم صفتربيةإجازة1998-04-29حماه05200021304هالميرنا سابا الخوري363009103673
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.2620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010000574خالدهريمه ابراهيم االبراهيم363109103674
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.9120150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-05حماه05010645140نوفهخديجه خالد االبراهيم363209103675
1939مدرسوزارة التربيةالال60.7420080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-21حماه05010734421ردينهناضره عبد الرؤوف زينو363309103676
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0520200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حمص04130016066ودادماري ضومط حنا363409103677
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.0720180معلم صفتربيةإجازة1995-02-03حماه05200009877سهامماري منذر عديره363509103678
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.1120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-18حماه04010824991نجاحروان الياس العيسى363609103679
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال73.3720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-01طرطوس10090100810حليمهبراءه عبد الغني موسى363709103680
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.6220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-15حماه05010192653فطيمصفاء محمد القريع363809103681
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.4420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05160037119صفاء شعبانمريم واصل الحسن363909103682
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-07حماه05010649486يسرىأماني درزي االحمد364009103683
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.6920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-01حماه04170070757فاطمههاجر فايز عز الدين364109103684
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-25حماه05200016457سمركريستين ابراهيم زحلوق364209103685
فيزياء <-العلومإجازة1988-09-05حماه05030017454جهيدهشذا منير المحمد364309103686

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.6420180فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.1720210معلم صفتربيةإجازة1999-10-31حماه05030022267فاطمهسناء كامل اليوسف364409103687
1948مدرسوزارة التربيةالال75.6420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-06حمص04020014874ليلىمريانا فيصل فطوم364509103688
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال76.4920190معلم صفتربيةإجازة1997-10-01الالذقية05120050663مهديهرغد حسين سليمان364609103689
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.7120190معلم صفتربيةإجازة1997-12-10حماه05150029843حفيظه اليوسفعفراء علي اليوسف364709103690
وزارة االتصاالت الال68.1820120تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-09-03حمص04030025288نادياميرفت احمد حزوري364809103691

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 203معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.9920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05220026007تماضرنور الهدى هشام المحميد364909103692
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1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال66.3720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-10حماه05010188486جوزهروعه ياسر دغموش365009103693
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.7620090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01الالذقية06020032145سميعهعال اسماعيل حمادي365109103694
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال61.7220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-23حماه05020029566زمزمنور صالح الصالح365209103695
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.1120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01حماه05120031313منىسناء علي برهوم365309103696
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال81.0220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05220028174وفاءمريم عبدالرحمن المحميد365409103697
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.1820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-01الالذقية06010085395لمياهبه محمد محمود365509103698
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال61.6320190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-08حماه05010731976امنهعفراء احمد اليوسف365609103699
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.9920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-05حماه05200079253خديجة الديريسمر عبد الجبار العليوي365709103700

واإلصالح الزراعي

1094مدرس

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال57.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01حماه05020020782هدىمحمد عبدالرزاق العسكري365809103701
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال81.6120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05220026070تماضر المحميدعزه هشام المحميد365909103702
1933معلم صفوزارة التربيةالال77.9520190معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05200029650هناءعصماء عبد العزيز صيادي366009103703
مصرف سورية 1078مدرسوزارة السياحةالال75.9720142تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-12-06حماه05030065756وردهمحمد ميهوب العمران366109103704

المركزي

وزارة التجارة 1019دارس اقتصادي

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال71.1220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020089604امنهفاطمه احمد مشعل366209103705
1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال73.0620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-02-20حماه05030055679سوريه ديوبهدى عزيز حمود366309103706
1077مدرسوزارة السياحة1941مدرسوزارة التربيةالال61.5420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05040030887صباحرمضان محمد حمدان366409103707
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.0920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-06الالذقية06200073025هناءفاطمه علي ملوك366509103708
1941مدرسوزارة التربيةالال60.2220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05050067103ساميه زهرهلبنى محمود هرموش366609103709
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال67.8920210علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1993-01-01الالذقية06040034514اسمهانوالء مروان حيدر366709103710
1948مدرسوزارة التربيةالال56.3820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-01حماه05010491051سعاد ابراهيمصفاء علي سلطان366809103711
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال58.8120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-10حماه05140032710هيدافسندس باسم وطفه366909103712
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال58.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-22حماه05020121145وجيههروال محمود الشعبان367009103713
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.4520190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05020083544مريمفدوى أحمد عبدالكريم367109103714
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال68.8320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-01حماه05200010036رنا قاورماصبا حبيب قاورمه367209103715
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال66.8720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-03حماه05170042481مجيده الزينغاليه تميم صبره367309103716
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.2120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-06الالذقية06200004551صفيهنورشان فيصل حبيب367409103717
2001مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.5320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-16الالذقية06020050156باسلههبه علي العجي367509103718
1939مدرسوزارة التربيةالال56.0520040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01حماه05010603017ليلىشيرين فارس التركماني367609103719
1994مدرسوزارة التربيةالال73.1520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-07حماه05010490985حنانصفيه محمود سلطان367709103721
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال73.6720140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-15الالذقية06160014718عائدهمنال عبد الكريم سالم367809103722
1934معلم صفوزارة التربيةالال62.6620180معلم صفتربيةإجازة1996-02-10حماه05010616126فلايربتول موسى شيحان367909103723
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.6020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-10حماه05020082189مكيه الزيدانسحر محمود الكركور368009103724
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال61.3220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05040031701حسننورة ابراهيم المحمد368109103725
339معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال59.1420170حقوقحقوقإجازة1985-08-23حماه05160003874مسيالمرام محمود حسن368209103726
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال69.2420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه02380000178خجاوه مستوفردوس عمر كوشان368309103727
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.5420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-13الالذقية06160014720عائدهروال عبد الكريم سالم368409103728
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال58.9620170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05120007476منىيانا شعبان احمد368509103729
1938مدرسوزارة التربيةالال61.7320210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-13حماه05120011064رانياأريج رمضان ابراهيم368609103730
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05150110011نهله المحمدبراءه محمد اسكندر368709103731
1948مدرسوزارة التربيةالال60.0920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-10طرطوس10130010001ابتسامسالي عبد العزيز زغيبه368809103732
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال66.3620200معلم صفتربيةإجازة1996-08-08حماه05140018289سريهعال اسعد بردان368909103733
1935معلم صفوزارة التربيةالال78.9020210معلم صفتربيةإجازة1999-06-05حماه05150013998هيفاءفرح اسماعيل داؤد369009103734
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال63.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05050096589عبير الصباغهيا عمر الكردي369109103735
1941مدرسوزارة التربيةالال62.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01الالذقية06100064706حليمهريم سليمان عيسى369209103736
1941مدرسوزارة التربيةالال63.6620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-10حماه05050117328دولهفاطمه حاتم االحمد العكاري369309103737
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.5320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05020052337مريم األيوبفاطمه خالد األحمد369409103738
1954مدرسوزارة التربيةالال57.7520180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-25الالذقية06060021649جهينهغيثاء غسان مرشد369509103739
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01الالذقية06060021271عيدههديل سهيل عثمان369609103740
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.3420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010654765مهاهبه عمر خالد369709103741
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010511686رداح العثمانأمل محمود عفريت369809103742
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال72.5420110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-10طرطوس10030010643ليلىرانيا محمد يوسف369909103743
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.2420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-04حماه05220018276كريمهطالل ماجد القاسم370009103744
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05220014737حنانايمان محمد اسويد370109103745
1992مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1991مدرسوزارة التربيةالال67.4820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01حمص04120079404جميلهثناء احمد علوش370209103746
وزارة الزراعة الال55.8020040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-01-25حماه05050092397تمامفريحه عبدالكريم عبيدو370309103747

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال56.6420020رياضياترياضيات<-العلومإجازة1970-01-26حماه05150016902خديجهحنان علي بازو370409103748

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1081مدرس

واإلصالح الزراعي

1066مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال72.5620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حماه05010130457منىاالء يحيى العكام370509103749
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال60.4820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-05حماه05140026204مسياللميس نعيم اسماعيل370609103750
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال83.7720210معلم صفتربيةإجازة1989-11-11طرطوس05010371356فاطمهمنى حسن سالمه370709103751
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال61.3120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-20حماه05020085879غزالهنور نايف العلي370809103752
342دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية564رئيس مكتبوزارة الدفاعالال68.8520191حقوقحقوقإجازة1993-04-05حماه05120017895وفيقهاسامة سلمان يوسف370909103753
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-12حماه05010377616ختاممنى خالد المحمود العمر371009103754
1973مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال70.6620200تربية رياضيةتربيةإجازة1997-08-10حماه05010240308حبقهنغم يوسف سليمان371109103755
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال71.0320210تربية رياضيةتربيةإجازة1996-05-16حماه05020101840مريمبنانه عبد المجيد حماده371209103757
1933معلم صفوزارة التربيةالال71.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-31حماه05010366668ناديهاسراء عبد الرحمن شيخ محمود371309103758
فيزياء <-العلومإجازة1993-08-01حماه05220024807تركيهأمون عبدالكريم المحميد371409103759

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.7920170فيزياء

1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.7020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه06190016387سريهنارمين مالك بركات371509103760
1938مدرسوزارة التربيةالال67.8920140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-28طرطوس10010133100ابتسامأنجيل هيثم الحلو371609103761
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020039011وضحهعبير فضل العيد371709103762
1998مدرسوزارة التربيةالال74.2320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-10الالذقية05040008438سمرفاطمه فايز السراقبي371809103763
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.5920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-27حماه05010160123عليا العلوشرهف محمود اسعد371909103764
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.1420080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-08حماه05140012821طهيرههناء نبيه جعفر372009103765
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال63.8120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-08حماه05050146548زاهدهأزهار أحمد الحسين372109103766
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.2920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-20الالذقية06090012673منىميسون أيوب الصافتلي372209103767
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.8320160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-25حماه05050150225حميدهسراب رفعت الحسين372309103768
1941مدرسوزارة التربيةالال60.2220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-28حمص05090012663اعتدالراما سمير صفتلي372409103769
وزارة الزراعة 1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.3720120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-01حماه05150019436رولةديانا محمد ابراهيم372509103770

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

وزارة الزراعة الال70.2820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-12-01حماه05130020803رؤىريم صالح علي372609103771

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1079مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال71.6920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-11حماه05160045198ضحوكآنا محمد البرهوم372709103772
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال62.2520210معلم صفتربيةإجازة1991-01-18حماه05030065043غادهمشلين سالم الصالح السالم372809103773
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وزارة الزراعة 1957مدرسوزارة التربيةالال57.4320210شريعةشريعةإجازة1994-01-01حماه05010131920ضحىحنين فائز الطويل372909103774

واإلصالح الزراعي

1063مدرس

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال71.1520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05200017872هناءنسرين مدحات نجار373009103775
1939مدرسوزارة التربيةالال67.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-06حماه90050005273هدىمنى عمر ابو احمد373109103776
فيزياء <-العلومإجازة1995-01-27حماه90120014552شاديةمرح كمال حمدان373209103777

كيمياء<-وكيماء

1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال69.7120200كيمياء بحته

1995مدرسوزارة التربيةالال74.1720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-09-24حماه05150103421بلسمرهف احمد حربا373309103778
فيزياء <-العلومإجازة1997-03-01حماه05010593128صفاء االبراهيمبشرى عثمان االبراهيم373409103779

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال77.7720210فيزياء

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-22حماه05010045864غصونآمنه احمد العثماني373509103780
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال81.8920200معلم صفتربيةإجازة1998-10-02حماه05040020266دعدرهام عيدو الحلوه373609103781
1936معلم صفوزارة التربيةالال65.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05070037226فلحهاسراء عيسى العيسى373709103782
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.6620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حماه05040020281دعدرغد عيدو الحلوه373809103783
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال68.4820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-20حماه05050114078عائشهمنال خالد جوخدار373909103784
1939مدرسوزارة التربيةالال61.6220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010513256غاده قصارقمر محمد بشار قصار374009103785
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.6220210حقوقحقوقإجازة1986-12-10حماه05070026958وجيههسناء محمد سليمان374109103786
1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال67.3920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-01حماه05050075004هويداروان صالح خلف374209103787
1938مدرسوزارة التربيةالال61.4120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-27حماه05010317547فاطمهروال حسن عنقا374309103788
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.1320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-29حماه05040017793غصوننها عدنان الحلوه374409103789
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال59.4320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-01حماه05030052146زهرهعائشه محمد الدوكرلي374509103790
1995مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال70.9920131رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-01-17حماه05220024621خدوج الحمدوعالء محمد الحمدو374609103791
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.9420132لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-01حماه05030038789حليمهاسامة احمد االحمد374709103792
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-02حماه05160030552فاطمهزهوه عماد الدين شحود374809103793

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.7220200فيزياء

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال62.2020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-09حماه05010395011قمرسماح محمد مخلالتي374909103794
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.4220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05160042749زكيه النعسانلبانه أحمد العبود375009103795
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال65.5120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-07-08حماه05160043096نجديهمروه محمد النعسان375109103796
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.2220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-09حماه05010251321هجهامنه فرحان العذاب375209103797
مصرف سورية الال69.1220210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-04-11حماه05010497076رجاء بربورهرنيم حنا زليق375309103798

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.5020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-05حماه05020013709خديجهعالء محمد الزمزوم375409103799
1975مدرسوزارة التربية1974مدرسوزارة التربيةالال67.4720203تربية رياضيةتربيةإجازة1992-01-02حماه05120049918كوكب صالحسامح علي صالح375509103800
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال64.1020151تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-20حماه05170020959فريزهحسان نزيه سلوم375609103801
وزارة الزراعة الال69.2320170طب بيطريطب بيطريإجازة1993-06-15حماه05010471202غزلاميره محمد مسعود الشيخ خالد375709103802

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال68.0120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20حماه05200026518فطيم الجبفاطمه مروان حمشو375809103803
وزارة الزراعة 1957مدرسوزارة التربيةالال59.9420150شريعةشريعةإجازة1993-06-27حماه05010646697نزيهاايمان قاسم حاج عمر375909103804

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1063مدرس

واإلصالح الزراعي

1085مدرس

وزارة التعليم العالي الال70.5220160هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1987-03-20حماه05150034755ليناصفاء منذر محمد376009103805

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

7

1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال69.2820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05200047144زكيهآالء صالح الدين الحمود376109103806
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.6320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200047163سعادهاجر محمد الحمود376209103807
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال80.7720200معلم صفتربيةإجازة1998-02-24حماه05010283004نوفهصبا احمد الطماس376309103808
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.6420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-02-16حماه05010553530ضحوكسهام عبد الصمد الهبره376409103809
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال53.9920002لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-03-25حماه05010561374خديجهخالد احمد هجيج376509103810
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.6120201تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-01حماه05100024576اسماءباسل اكثم عيسى376609103811
1078مدرسوزارة السياحةالال65.6020119محاسبةاقتصادإجازة1987-08-24حماه05190029085سعدايعرب علي ابراهيم376709103812
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7820190معلم صفتربيةإجازة1995-03-18حماه05010282962نوفهخالد احمد الطماس376809103813
1939مدرسوزارة التربيةالال63.3920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-01حماه05010446816روضهمكيه محمد العمر376909103814
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.6520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-05حماه05010382333صفاء الكردياسراء مصطفى االسعد377009103815
1933معلم صفوزارة التربيةالال60.6820200معلم صفتربيةإجازة1997-03-28حماه05010227258نواللين صفوان الشيخ خالد377109103816
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05010303047نادرهرشا عمر نعسان377209103817

واإلصالح الزراعي

1943مدرسوزارة التربية1086مدرس

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال66.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-23حماه05070026216تركيه كشتووالء هالل العبدهللا377309103819
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.1720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-21حماه05010651448فاطمهشروق فيض هللا الشيحاوي377409103820
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.6020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010252487امنههبه عماد الخليل377509103821
وزارة الزراعة الال68.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05050112332ميادهنور فواز درويش377609103822

واإلصالح الزراعي

1999مدرسوزارة التربية1074مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.4220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05160019335غيساءرنا احمد محمد377709103823
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05030062626نصرى االبراهيمروضه رضوان سمير377809103824
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال78.2520150معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1993-09-17حماه05010303405سحرأالء محمد الدرويش377909103825
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال67.4220180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-02-22حماه05050000014عفاف محفوضيارا احمد خضور378009103826

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال62.5020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010222369ابتهاجهاجر ياسر تليتي378109103827
1938مدرسوزارة التربيةالال64.8820190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-20حماه05120019775هولهريم ياسر عاشور378209103828
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال57.9920200معلم صفتربيةإجازة1984-04-20إدلب07240003802وفاءنادين محمد لوشي378309103829
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال71.7420160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-20حماه05010312046داللبالل جمعة سليمان378409103830
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.6020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05030053132فوزه الشحودآالء محمود الشحود378509103831
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.8820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05120045547مريممحمود عبدالعزيز الناصر378609103832
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020076974فاطمهبراءه محمود أحمد378709103833
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-14حماه05050123782هنداحمد خالد الديس378809103834
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.3320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020074888هناءخديجه محمود خالد378909103835
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-28حماه05020086196أمنهنور فيصل الحريري379009103836
1972مدرسوزارة التربية1975مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال75.1720130تربية رياضيةتربيةإجازة1991-01-01حماه05050120812غاده رزوقغزل تميم ورده379109103837
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.3520180معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حماه05020053852مياسهمحمد احمد العليوي379209103838
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال62.3620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-01حماه05010363313رغدهرويده عبدالجبار ضمان379309103839
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال67.0920153لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-03حماه05200072274روزهمحمد مرعي المحمود379409103840
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال56.1120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-16حماه07010013626نجوى حاج سليمانلما محمد صبحي جريد379509103841
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال71.7020219تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-19حماه05010089892فاطمةسعد عبد الكريم االسعد379609103842
1933معلم صفوزارة التربيةالال81.7020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05210005979خديجة العبيدانفاطمه علي الحماده379709103843
وزارة الزراعة 1960مدرسوزارة التربيةالال60.2120210شريعةشريعةإجازة1995-07-15حماه05010860601زكيهايمان محمد الحسن379809103844

واإلصالح الزراعي

1085مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال59.2820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-02حماه05100057384لميا الحميدان الخالدميساء احمد الصطوف379909103846
1978مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربيةالال70.2720210تربية رياضيةتربيةإجازة1997-02-23حماه05030083893ميادهنسرين يوسف نيسان380009103847
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال73.4020180معلم صفتربيةإجازة1997-06-12حماه05010322356سميحهزينه محمد ابراهيم380109103848
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1933معلم صفوزارة التربيةالال71.3020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010419931صباح االخرسايمان محمد امين طواشي380209103849
وزارة التجارة الال69.6420110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-01-20حماه05010045731ثناءليلى مصطفى القدور380309103850

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال61.2920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-08حماه05020030845فاطمهعال احمد دربايه380409103851
1936معلم صفوزارة التربيةالال63.3220190معلم صفتربيةإجازة1996-06-20حماه05100028890عزيزهرحاب محمد الحسين380509103852
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال78.6820200تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-01حماه05010557260مياده نادرلورين خير هللا عنقه380609103853
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-10حماه05010520343صفاءهال غالب بلوات380709103854

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال72.6120210فيزياء

محاسن الحمصي أماني عمر قنبر380809103855

الحداد

1933معلم صفوزارة التربيةالال71.2320180معلم صفتربيةإجازة1996-07-25حماه05010266465

1972مدرسوزارة التربيةالال71.3620150تربية رياضيةتربيةإجازة1991-05-17حماه05200092656حياه عنقارزان احمد الدرويش380909103856
وزارة التعليم العالي الال70.8420200طب بيطريطب بيطريإجازة1998-01-01حماه05010683447ردينههبه نضال الريحاوي381009103857

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال78.5220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05010230189ثناءياسمين غازي موصلي كردي381109103858
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4120200معلم صفتربيةإجازة1985-01-05حماه05010363825انتصاربشرى حسن حاج احمد381209103859
فيزياء <-العلومإجازة1997-01-01حماه05010212589نجوى الوتارراما نصوح ياسين381309103860

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال67.7120200فيزياء

1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200041291اسماءبشرى عبد الكريم الزوله381409103861
وزارة الزراعة الال64.7620070شريعةشريعةإجازة1975-08-05حماه05010150338نشميه الخليليحيى محمود الدرويش381509103862

واإلصالح الزراعي

1957مدرسوزارة التربية1063مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.1820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05200043072اسماءراميه عبدالكريم الزوله381609103863
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال61.0620140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-15حماه05010379574غانياهند محمد المصري381709103864
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0020219معلم صفتربيةإجازة1990-01-11حماه05010428744بديعةاحمد فجر العبدهللا381809103865
1999مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال72.7320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-10حماه05010166649غيداءدانيه عبد القادر فخري381909103866
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.1220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-20حماه05010034103سلوىصباح عبد هللا ديريه382009103867
1933معلم صفوزارة التربيةالال73.4820190معلم صفتربيةإجازة1984-01-01حماه05010129292وفاءدجانة مصطفى الرواس382109103868
1933معلم صفوزارة التربيةالال79.0820200معلم صفتربيةإجازة1989-01-01حماه05010174937ناديهآمنه امجد شقفه382209103869
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال72.8120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-09حماه05010183758نواللبابة احمد خاني382309103870

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال64.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010133867سهاممرام حسين الشامي382409103871

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-23حماه05010431615انعام الدويكزهراء عبدالجبار دويك382509103872
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.8120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010472840منىسجى عبد هللا األصفر382609103873
1933معلم صفوزارة التربيةالال73.9120170معلم صفتربيةإجازة1986-01-19إدلب07010049667سعادابتسام ابراهيم مجلوبة382709103874
1933معلم صفوزارة التربيةالال69.9120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-30حماه07120019083خديجة العقديمريم عبد العزيز السلوم382809103875
1933معلم صفوزارة التربيةالال81.7020210معلم صفتربيةإجازة1993-03-01حماه05010277328بلقيسطلة بشار الصهيوني382909103876
1939مدرسوزارة التربيةالال67.4920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-20حماه05010388489غاليههيا موفق القيمه383009103877
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.4120200معلم صفتربيةإجازة1997-02-10حماه05010417852معززديمه محمد ذكي الشيخ طه383109103878
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.2320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه07090132972غادةخيرية عبدو الشواف383209103879
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال67.9120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010482333منى زقزوقمروى بشار رمضون383309103880
1939مدرسوزارة التربيةالال62.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010677751ناريمانأميره جهاد المعلم383409103881
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال70.0220190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-03-20حماه05010482290فاتنمنى وليد زقزوق383509103882
1933معلم صفوزارة التربيةالال86.3920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020105451ضياء العلوشهيا عبدهللا العلوش383609103883
حاسوب ونظم اقتصادإجازة1978-01-12حماه05010537766رجاءرشا صبحي المصري383709103884

معلومات

وزارة التجارة الال63.5220100

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1994-02-13حماه05010636386عزههنا محمود الطيش383809103885

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.0020210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال82.3620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-02حماه05150028196شعيله الحمدوشيماء فيصل الشريف383909103886

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1081مدرس

1935معلم صفوزارة التربيةالال66.1920210معلم صفتربيةإجازة1998-08-25حمص04030079963ارتساممريم محمود الشعبان384009103887
1939مدرسوزارة التربيةالال63.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010038276صفاءعال محمد محمود شيخ الزور384109103888
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.7220170معلم صفتربيةإجازة1991-03-27إدلب07210100737صفاءفاتن محمد مرعي ر بيع384209103889
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالنعم59.0420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-15حماه04050002530وسامايه محمد المخلوف384309103890
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.2120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-02حماه05010665959شوقهلبينه حسن عباس384409103891
هندسة ميكانيكية إجازة1997-08-01حماه05010189014فاطمه الداليمرح محمد العباس384509103892

هندسة <-وكهربائية

طبية

2057مدرس مهندسوزارة التربيةنعمال71.9420200هندسة طبية

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.9720200معلم صفتربيةإجازة1998-04-17حماه05010593606عيدهاالء توفيق اسعد384609103893
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.9320200معلم صفتربيةإجازة1996-05-01حمص04020002038روسيارهف علي الجاني384709103894
1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.0920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-18حماه05030040014رجاء ملحمهيفاء احمد الديب384809103895
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.2220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-20حماه05010697357ريماسناء احمد حمد384909103896
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال74.8720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-02-14حماه05010665964اعتدالاالء امين عباس385009103897
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.5320170معلم صفتربيةإجازة1994-02-11حمص04020001798سلمىهبه يوسف خنسه385109103898
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال78.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-12-15حماه05010593618عيده ديبوفاء توفيق اسعد385209103899
1940مدرسوزارة التربيةالال60.1520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-03حماه05100043875حياهسهيال محمود خضور385309103900
1992مدرسوزارة التربية1991مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال65.7620210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-01-18حماه05120040846رناسوزان محمد حاتم385409103901
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال57.5020090حقوقحقوقإجازة1977-07-25حماه05140030087سريرهسعده خليفه أبو عمشه385509103902
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.6820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حماه05160040926فطيم حمدبشرى رفعت حمد385609103903
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال63.3720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-10حماه05170038099رابياوالء نور الدين علي385709103904
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-08-10حمص04080033837هويدهورده ملحم الملحم385809103905
1993مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال77.6020098رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-01-29حماه05120031073يسرى دعبولحسام هزاع الياس385909103906
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.0820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه05120045743مهديهاماني احمد المحيميد386009103907
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.4520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-25حماه05030044893نزههلينا احمد الحيدر386109103908
1995مدرسوزارة التربيةالال75.4320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-06-19حماه05150061381لونه اسماعيلهديل عيسى بركات386209103909
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.0720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05050157604سوسنميساء رفيق الخليل386309103910
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-07حماه05050116992فوزهمريانا ابراهيم المحمود386409103911
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال66.2720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01حماه04170014741بديعةحنان جمعه طيباني386509103912
1989مدرسوزارة التربية1991مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال67.6120210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1992-04-17الالذقية06090019974حياةاالء عدنان محمد386609103913
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.3320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-22حماه05010608745حياةابتسام احمد المصري386709103914
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.6820180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-20حمص04170060799مريممروى عبد السالم رزوق386809103915
1936معلم صفوزارة التربيةالال67.8620200معلم صفتربيةإجازة1998-04-25حماه05010812237منىمحمد عبدالكريم الياسين386909103916
1995مدرسوزارة التربيةالال78.9220181رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05150106079ناهيامجد نصر علي387009103917
1938مدرسوزارة التربيةالال58.7520120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-10حماه05100044610مروشفاديه عزيز نيشي387109103918
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.1520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-10حماه04030016788ابتسام مندوبشرى ياسر عمران387209103920
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1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال70.4120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05200004624سوسنرنا ماجد هابيل387309103921
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.3820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-02طرطوس10090010595نوالرشا فؤاد هزيم387409103922
1945مدرسوزارة التربيةالال56.5220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-29حماه05200000311ليناماري رامي عبدهللا387509103923
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.8920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-27حماه05200009305فاديا الرحالساندرا حنا ناصر387609103924
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1982-08-15حماه05050097217امنهالفت اسعد الحايك387709103925

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال61.5820180

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.4420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-01طرطوس10090003708فاطمهريتا محمد الحيدري387809103926
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1988-04-23طرطوس05070018124أميرههبه فايز عثمان387909103927

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال69.9920200

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1984-01-20حماه05050027073فكراتبراءه محي الدين طالب388009103928

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال65.0320170

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية200معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.7720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010580389فاطمهيمان غازي غيانه388109103929
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05100044248فاطمهرحاب حسين منصور388209103930
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.6220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010697154زاهيه حمدديمه فيصل حمد388309103931
فيزياء <-العلومإجازة1995-05-02الالذقية06090114790وفاءرهف عبد الكريم غرير388409103932

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.0320210فيزياء

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.6320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05160016389مالكهلورنس صالح تويم388509103933
1940مدرسوزارة التربيةنعمال56.9020162لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-05حماه05140029936سوريا محفوضغياد ناجي يوسف388609103934
1948مدرسوزارة التربيةالال54.7320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-30طرطوس10220005262اسمهانصفاء نبيه خلوف388709103935
2001مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال70.7720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-01حماه05100067608فاطمهنغم عبدالهادي عيسى388809103936
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال57.0620200معلم صفتربيةإجازة1991-01-03حمص04030054950نافلهمي محي سالم388909103937
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال77.7320210معلم صفتربيةإجازة1997-02-12حماه05020082859ثريا الدندلعلياء جمال الفهد389009103938
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-04حماه05140016559يسرىاوديت ابراهيم بقيلي389109103939

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال59.8020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-01حماه05010035552ليالييمان محمد اكرم الجنيدي389209103940
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال76.0820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02حماه05060041227غادهليليان محمود مقداد389309103941

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال75.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-09-09حماه05200007015ميادهماريان حبيب صدير389409103942
1995مدرسوزارة التربيةالال92.0820180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-28حماه05170012133ليندهديانا رمضان احمد389509103943
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.6720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-03حماه05200002710هاله نايفآنا عامر حصني389609103944
1995مدرسوزارة التربيةالال70.3020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-10-29دمشق10100020956رلىاسامة غسان حيدر389709103945
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.5820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200071414مريمياسمين عيدو المحمد389809103946
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال55.5220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-11حماه05200061468قمرهريم صالح علوان389909103947
فيزياء <-العلومإجازة1998-04-01حماه05070014092نجاةغنوه ايمن سيفو390009103948

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال69.2320200فيزياء

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال66.3120070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-18حماه05050092067مريم رمضانعبير علي جمول390109103949

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال54.4020070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-10-20الالذقية06090078060مدينهالفت لؤي دنوره390209103950
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7620190معلم صفتربيةإجازة1996-06-01حماه05010189878سميره العمرمروه احمد الجزار390309103951
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.5920180معلم صفتربيةإجازة1994-06-07حمص04050027908آمنه قطاشهال ابراهيم حبيجان390409103952
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.8320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020019152ميساءحنين محمد القاسم390509103953
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال64.2720140حقوقحقوقإجازة1989-12-09الحسكة05150050578غانيارؤى محمد حسين390609103954
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.1920210معلم صفتربيةإجازة1999-02-26حماه05200015756سلوى غندورمها ابراهيم الصواف390709103955
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.4520190معلم صفتربيةإجازة1995-03-01حماه05200062418اركانسالم حرشو علوان390809103956
1995مدرسوزارة التربيةالال64.9120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-29طرطوس10230009867منالأنس خضر رمضان390909103957
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.2820200معلم صفتربيةإجازة1996-03-15حماه05200065387حليمهرغده خالد الحسين391009103958
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال60.2920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-06حماه05030062256وصيفه وسوفنوار ماجد المر391109103959

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1080مدرس

وزارة التجارة الال81.2020210مصارف وتأميناقتصادإجازة2000-01-10حماه05210018383رجاءوالء فرزات حمويه391209103960

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

944مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

اإلدارة والمحاسبة اقتصادإجازة1984-02-06حلب02030441420نهوا طجوندى محمد خضر391309103961

في المشروعات 

صغيرة

وزارة االتصاالت الال61.6920130

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.6320180معلم صفتربيةإجازة1995-01-03حماه05200062978هاجراسماء حمزه االمان391409103962
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.9920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01الالذقية06220022523فردوسراما عماد ديب391509103963
وزارة االتصاالت الال78.8020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-04-22حماه05020035052عشيرههناء فايز البكور391609103964

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 203معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربيةالال62.5520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010276055هندخديجه محمد سودين391709103965
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال55.7520100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-09طرطوس10010158311غادهسفانا هيثم بركات391809103966

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.0520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010984114مها الطويلأماني أحمد الصنيع391909103967
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال75.5720170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05010276044سحرعائشه محمد سودين392009103968
1948مدرسوزارة التربيةالال67.0620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10010131129سمرمي معين خضر392109103969
وزارة التجارة الال73.7920180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-03-04حماه05010199578فيحاء المغيزيلنور فهد الجاجة392209103970

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال72.1820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-08حماه05200008659ميساء النجارلينا رامي أبو فضة392309103971
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.2920090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-12-14حماه05200064503فطيمعليه محمد االمان392409103972
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال63.3020140حقوقحقوقإجازة1986-11-01طرطوس10090073377وحيدهنسرين يونس سليمان392509103973
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-12حماه05220002869شمسهفاديا شحاده الشاوي392609103974
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.8320000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-20حماه05160027200مريمغيثاء تركي الشيخ احمد392709103975
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال68.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-20حماه10020000805داللعبير منذر نصر392809103976
1933معلم صفوزارة التربيةالال62.7220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200007872نهى نعموشغاده اكرم توما392909103977
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.0020200معلم صفتربيةإجازة1995-07-03حماه05220003836فاطمهنور عبد االبراهيم االحمد393009103978
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال72.7420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-07طرطوس10260019368رمزيهريم علي احمد393109103979
1938مدرسوزارة التربيةالال55.0120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-03حماه05140027732شهيرهنرمين محمد يوسف393209103980
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.7520200معلم صفتربيةإجازة1994-03-06حماه05030023459فتحيهاحمد عمر جعبو393309103981
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.02201110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-25حماه05150068144نظيرةماهر احمد يونس393409103982
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.4820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-15دمشق10100019787جميلهنورا علي حيدر393509103983
1938مدرسوزارة التربيةالال60.0020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-31حماه05140032165اديبه نصوربتول محمد بناوي393609103984
وزارة الشؤون 501معاون رئيس كتابوزارة العدل338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.8420210حقوقحقوقإجازة1998-01-01حماه05070022531حنانلجين آصف غيبور393709103985

االجتماعية والعمل

89معاون رئيس شعبة
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.2320210معلم صفتربيةإجازة1991-01-01حماه05130013289غسينهرؤى احمد طه393809103986
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.9720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه10270018216انعام محمدمها هيثم فخور393909103987
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال82.0920190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-05-01حماه05200016736غصونساره ماجد شعاع394009103988
1944مدرسوزارة التربيةالال62.9620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-06حماه05190033741هياماليس محمود معروف394109103989
2000مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال71.3120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-22حماه05160029819منال الحمدانميسم علي حمود394209103990
1991مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال68.3820210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-08-02درعا06010331905عواطفبراء عفيف محمد394309103991
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال55.3220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05150030893والءسهام نوفل الصالح394409103992
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال69.8120150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-10-09حماه05170014298اسكندريههاني معين ابراهيم394509103993

واإلصالح الزراعي

1993مدرسوزارة التربية1081مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال58.7520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-06حماه05170047257وفاء كنجولما احمد خضور394609103994
فيزياء <-العلومإجازة1997-03-24طرطوس10100023836ميادهريتا فادي عيسى394709103995

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.6520200فيزياء

فيزياء <-العلومإجازة1991-11-16حماه05170019236جميلهزينب سليمان علي394809103996

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةنعمال70.3220210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1984مدرسوزارة التربية1083مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال63.8620160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-04حماه05150009055نوره الحوريفرح قصي الحوري394909103997
1938مدرسوزارة التربيةالال67.3520210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01الالذقية06090129540رفيدهسهير علي درويش395009103998
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال74.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-08-17حماه05180017708نوارفاطمه يوسف ديب395109103999
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.2720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-06-08حماه05150114985حبوبنيرمين حسن خضور395209104000
1948مدرسوزارة التربيةالال56.7520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-27طرطوس10030030098شفيقهيانا محمود علو ش395309104001
وزارة الشؤون 347دارسوزارة المالية341دارسوزارة الماليةالال77.4220210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01إدلب07090159169هناديزينب مصطفى الصبوح395409104002

االجتماعية والعمل

88معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة نعمال65.6220210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-07-01حماه05150110030سكره المحرزفلك محمد اسكندر395509104003

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2420200معلم صفتربيةإجازة1983-01-03حماه05010047716دالل حيدرغيثاء ابراهيم البزوير395609104004
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.1320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-02حماه05120051385ريممها موسى غازي395709104005
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.4720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-10حماه05020151391عبيرجمانه عوض الحسن395809104006
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.3520210معلم صفتربيةإجازة1996-09-18حماه05170032333ميرفتبتول محمد حسن395909104007
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.6120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05010384329رومانياريم سليم رضوان396009104008
1998مدرسوزارة التربيةالال69.4020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-13حماه05040020274منتهىروبا تيسير الميهوب396109104009
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.8120180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-02طرطوس10120018170سميحهبشرى احمد زيدو396209104010
1944مدرسوزارة التربيةالال58.2320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04حماه05040019981صباحريم منجد الميهوب396309104011
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.8920173لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20حماه05040019974رئيفهيوسف تامر الميهوب396409104012
فيزياء <-العلومإجازة1992-07-20حماه05050146945فاطمه عبشهمنتجب ابراهيم الدعبول396509104013

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال69.8520147فيزياء

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1076مدرس

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

وزارة الزراعة الال64.0620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-03حماه05150089527نديمه سعودملك محمد هواش396609104014

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال68.5920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-07-24حماه05010280131هندديجانير رياض العيسى396709104015
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال61.1920180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-06حمص04120098658زينةرؤى رجب حنجور396809104016
1947مدرسوزارة التربيةالال61.3520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-27حماه05010880635وضحهلما سهيل نعسان396909104017
فيزياء <-العلومإجازة1998-06-05حماه05150049130حميدة احمدفاطمة منيف فاكه397009104018

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال72.3020210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1979-12-10حماه04150001808خديجهاعتدال محرز خليل397109104019

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال70.8520170

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.8320210حقوقحقوقإجازة1993-06-20حماه05100059094جهيدهوداع عيسى حسن397209104020
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.4020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05120027112جمانهريم احمد حسن397309104021
1995مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربيةالال67.1720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-30الالذقية06010331897عواطف مهيجهبتول عفيف محمد397409104022
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-01حماه05020086142املديانا محمد الصالح397509104023

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.8920210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال64.9220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-17حماه05200092030يسره المحمدرنده طاهر النجار397609104024
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال74.6420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05020086154أملسوار محمد الصالح397709104025

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1081مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.5120200معلم صفتربيةإجازة1997-09-21الالذقية06020028521داللريم غسان علي ديب397809104026
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.6920180معلم صفتربيةإجازة1996-02-04حماه05200004173مجدرما نديم ديوب397909104027
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال58.4920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-07حماه05120020094امال شعبانعفراء علي عبود398009104028
1947مدرسوزارة التربيةالال57.3320160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-31حماه05010743891غادهيسرى محمد حرشو دهيمش398109104029
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-28حماه05200017101مي برهومرمى رامز عوكان398209104030
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال84.6120200معلم صفتربيةإجازة1998-09-25حماه05220006593مريمرجاء عمر العبيد السعيد398309104031
1948مدرسوزارة التربيةالال56.0620140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-03الحسكة10010051040سناءربا سليمان عيسى398409104032
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2420190معلم صفتربيةإجازة1997-04-17حماه05220006142فلايرملك طرود العبيد398509104033
1944مدرسوزارة التربيةالال60.6220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02حماه05190003663نجاح محمداماني يوسف حسن398609104034
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.1220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-10حماه05170009067نجاح شاهينحنين شهير حمدان398709104035
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.3720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-19الالذقية06050010639ليلىسهى كمال جبيلي398809104036
1934معلم صفوزارة التربيةالال64.0220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-05حماه05030037780سميرةسمر محمد الكيجاني398909104037
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال66.1720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-30حماه05170003266موليهاكتمال ابراهيم ادريس399009104038
1944مدرسوزارة التربيةالال59.9720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05حماه05070030451سميحه العباسمروى علي اسمندر399109104039
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.9420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-04الالذقية06050011813كريمهسماح حسان الراعي399209104040
1938مدرسوزارة التربيةالال58.4420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-02طرطوس10160051853منى خضرصبا غياث علي399309104041
1938مدرسوزارة التربيةالال67.1120200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-07حماه10160035978ابتسامحال منير هالل399409104042
1934معلم صفوزارة التربيةالال70.6920200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05030008343نوالربا حامد الميهوب399509104043
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.3220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-01حماه05200013381صباحالنا غاوي سلوم399609104044
1944مدرسوزارة التربيةالال57.3020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01طرطوس10030026118وفاءمروة علي بالل399709104045
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.1120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-12حماه05190020823رؤىرهام صالح علي399809104046
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.3120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04حماه05200054528هندفاطمه جمال الحسن399909104047

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.7920200معلم صفتربيةإجازة1996-07-09حماه05030035748صباح الرجبفاطمه احمد احمد400009104048
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.4920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05200019874فاديه نجارندى فهد شيخ الشباب400109104049
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال57.9120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-13طرطوس10090022059هندتهاني اسماعيل فطوم400209104050

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال79.1120200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01حماه05090004761جورجيناهبه اصالح حسون400309104051
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال71.3620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-21حماه05050002346زينهسمر وليد الحالق400409104052
1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.1420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-08حماه05200005222ليناديمه ماهر شموط400509104053
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-15الالذقية06200049685احالممدلين سمير عبيد400609104054
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3020170معلم صفتربيةإجازة1995-03-13حماه05100010261فابيوال العريضلجين سري بنود400709104055
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةنعمال55.3320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05120008153انصاف الصالحزينب حبيب المير400809104056
فيزياء <-العلومإجازة1995-04-18حماه05200005212سحرميسون موفق شموط400909104057

كيمياء<-وكيماء

1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال67.4220200كيمياء بحته
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال71.7320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-03حماه05120023137غاده ابراهيمتولين ابراهيم محمد401009104058
وزارة الزراعة 1961مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال64.3020210شريعةشريعةإجازة1994-01-01حماه05020102772مريملما ابراهيم بلوز401109104059

واإلصالح الزراعي

1063مدرس

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.0520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-01حماه05020012763عائشهنسرين محمود عبد الرحمن401209104060
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05100011242رياكيندا سامو محفوض401309104061
وزارة الزراعة الال62.2720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-03-20حماه05140010151هيامنرمين جعفر ارساق401409104062

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.0520100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01طرطوس10100007849امتثالسوزان جابر ديوب401509104063
1935معلم صفوزارة التربيةالال59.9520210معلم صفتربيةإجازة1998-06-01حماه05170051237خديجه عثمانحال نيروز عثمان401609104064
338معاون رئيس شعبةوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال57.5320180حقوقحقوقإجازة1994-04-01حماه05140010067سورياروشان محمود إرساق401709104065
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.4820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-10حماه05020003280فاطمهكوثر محمود المحمد طه401809104066
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-05حماه05200021497الهامناتالي سامر اسطفان401909104067
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.4520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-20حمص04070032223فاطمههدى محمد اليسوف402009104068
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.8220190معلم صفتربيةإجازة1997-05-05حماه05200022225هدىماري مدحات برشيني402109104069
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.7720200معلم صفتربيةإجازة1997-08-03حماه05150114715فاطمه تقلهليليان ابراهيم هواتو402209104070
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةنعمال57.6320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-15حماه05150102926ميادهمروه احمد ابراهيم402309104071

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال68.1620160معلم صفتربيةإجازة1992-09-01حماه05220018909نهودسناء احمد اسود402409104072
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8720190معلم صفتربيةإجازة1984-03-15حماه05220007572رضيهميساء صبري الحسون402509104073
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال57.1220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-20الالذقية10110010372منىلبنى عدنان محفوض402609104074
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.1020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010043690صباحروال تيسير لقمس402709104075
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال80.8820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010267184جهيده الطيبانينور عبد السالم الطيباني402809104076
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.0720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-15حماه05010160113سعاداسراء جمال الزبدي402909104077
1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.5320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-10حماه05020013449جهيدة المصينيهدى محمد المصيني403009104078
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-25دمشق06090006936وجيههضحى محمد خيربك403109104079
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.8120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-23حماه05010505454ميساءتسنيم عزام برازي403209104080
فيزياء <-العلومإجازة1995-03-01حماه05020013330جهيدةهبة محمد المصيني403309104081

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1987مدرسوزارة التربيةالال67.5020210فيزياء

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.7820180معلم صفتربيةإجازة1990-03-01حماه05010636465جوريهفلك عوض الخضير403409104082
1933معلم صفوزارة التربيةالال69.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-04حماه05200031195املساره عبد المعطي القاسم403509104083
1938مدرسوزارة التربيةالال67.6220200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-13طرطوس10010083298فضهساره علي دربلي403609104084
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.5920180معلم صفتربيةإجازة1996-09-15حماه05170019659تركيهمرفت حكمت علي403709104085
وزارة الشؤون الال74.9920130محاسبةاقتصادإجازة1989-01-01إدلب07010009210فاطمةهبة محمد عجايب403809104086

االجتماعية والعمل

341دارسوزارة المالية332دارسوزارة المالية88معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01حماه05200090357عائشه الغزالرشا طالل الزواوي403909104087
1993مدرسوزارة التربيةالال71.0620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-06-03حماه05010165622عبيرهاديه عماد المديوب404009104088
1945مدرسوزارة التربيةالال61.4020190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010841222نجاحعائشه خالد مصطفى404109104089
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال69.4820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05020055957سوسننوره جميل الحسن404209104090
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05020019869رفيقهمنار مصباح عبدالرحمن404309104091

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1987مدرسوزارة التربيةالال73.4220200فيزياء

وزارة التجارة الال70.8020195محاسبةاقتصادإجازة1988-05-02الالذقية06200006691املعزام سمير اسعد404409104092

الداخلية وحماية 

المستهلك

348دارسوزارة المالية341دارسوزارة المالية74معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال66.2120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-18حماه05010620715فوزيهايمان خالد الرحمون404509104093

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.1220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05170019668تركيهمرح حكمت علي404609104094
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.7620162لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-25حماه05010636491خديجهقتيبه عبدالواحد الحاج404709104095
1933معلم صفوزارة التربيةالال79.9920210معلم صفتربيةإجازة1999-06-10حماه05220011700هديهمريم صفوان قاسم404809104096
1938مدرسوزارة التربيةالال62.9620170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-20حماه05100012138جانيترند طنوس نسب404909104097
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.3620134لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-03حماه05010078468عويشمحمد نصر االسعد405009104098
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.2220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10100019082نهيدهأليسار محمد حسين405109104099
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال78.5020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-01-10حماه05150123285عزيزهزينب ابراهيم شدود405209104100

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1080مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2920173معلم صفتربيةإجازة1993-01-02حماه05030042444فريدهميسر يوسف االحمد405309104101
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.5820200معلم صفتربيةإجازة1990-05-25حماه05160040666عطورمروه ممدوح المحيميد405409104102
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال57.4120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-24الالذقية06200051670ليلىندى هيثم عساف405509104103
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.0420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حماه05220002149منوه الناصرفاطمه جهاد الحسن405609104104
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.8220210معلم صفتربيةإجازة1998-08-25حماه05030060226نادياروان خليل الوسوف405709104105
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1989-01-24حماه05050059221نجاحعزام جمعة الحسين405809104106

إلكترونية

وزارة التجارة الال62.2520130

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 74معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية130معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال67.4320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-06-20الحسكة08130008546نزيره عبد األحدكلير جوزيف عبد االحد405909104107
1964مدرسوزارة التربية1968مدرسوزارة التربية1967مدرسوزارة التربيةالال59.1020213قسم االقتصاد الدوليعلوم سياسيةإجازة1990-11-10حماه05040017476مريمعلي عماد سلوم406009104108
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-07-01حماه05160040705مريممها عبدالسالم المحيميد406109104109
1963مدرسوزارة التربية1964مدرسوزارة التربية1969مدرسوزارة التربيةالال66.2520180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-04-01حماه05010159400اوميمهميس سيف الدوله شعبان406209104110
وزارة الزراعة الال60.2220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-04-19حماه05140021340سريهمريم محمود قبقلي406309104111

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1091مرشد تربوي

1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.4820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05120037506سعادغنوه محمد سعد406409104112
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.0320190معلم صفتربيةإجازة1997-05-10حماه05160040704خيريه المحيميدبتول عبد هللا المحيميد406509104113
1939مدرسوزارة التربيةالال63.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01إدلب07250021112هيامحال فيصل خليل406609104114
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةنعمال56.5720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-01حماه05150043791فاطمهليال محمود جمول406709104115

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.9420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04010798741علياءليال ماجد الحسن406809104116
وزارة التعليم العالي الال72.5420210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1999-01-01حماه05200019015هاجرفاطمة علي المحمد406909104117

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.3220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-02حماه05200001901فريده الرحالهديل عبده عفور407009104118
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.6620160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-22طرطوس10010174059هنا سليمانمنى احمد علي407109104119
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.9320210معلم صفتربيةإجازة1996-07-20حماه05010342264فطيمخوله عمر خضر407209104120
1995مدرسوزارة التربيةالال75.1420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-07-05حماه05180003063لميسيوسف جمال كوسى407309104121
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةنعمال70.5120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-26حماه05150045845مناصفاسماء علي فرج407409104122
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال70.0120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-12-03حماه05050085872داللفيروز عبد الفيل407509104123

واإلصالح الزراعي

1998مدرسوزارة التربية1074مدرس

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.7120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-15طرطوس10020029430فردوسمريم مطانيس ملحم407609104124
1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال70.7620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-18حماه05100005785رجاءرند امين وسوف407709104125
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.0620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05120020288نايفهسوزان حسين عيسى407809104126
1935معلم صفوزارة التربيةالال63.6920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04230017293اسمهانلبانه سالم خشيفي407909104127
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال63.8720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05010067776صباحسمر حمدو الرز408009104128

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال61.0220210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10120014099سعادلينا محيا ابراهيم408109104129
وزارة التجارة الال79.5820174تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-07-23حماه05030050894زينبعلي محمد الحمدان408209104130

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1940مدرسوزارة التربيةالال61.0420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-04حماه05100015713رحابميس عماد العجي408309104131
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال71.4020110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-12حماه05150119873جمانهعبير علي الراعي408409104132
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال57.7220060تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-02-20الالذقية06020033284نسيبهنسرين عز الدين اسماعيل408509104133
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.6020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01حماه05010730484اميرهحسام عدنان قدور408609104134
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.4220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05030011840كوكبنسرين سعيد ابراهيم408709104135
فيزياء <-العلومإجازة1997-05-10طرطوس10230019178ندىتيماء لؤي علي408809104136

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال68.8520200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1986مدرسوزارة التربية1083مدرس

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.8520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-27حماه05010365997اميرهابتسام عدنان قدور408909104137
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.9720210معلم صفتربيةإجازة1998-06-30حماه05030012657خطيرة المحمودرنيم ماجد محرز409009104138
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال71.2220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05030060779عيدهرنيم راكان بدور409109104139
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.9820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05020108268مريمحسين عبد الكريم الخالد409209104140
وزارة االتصاالت الال73.2620180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-18حماه05010363327انصافمنى أحمد ضويهر409309104141

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.3620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05140008386نهالبتول فائز ضاهر409409104142
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال68.8120200معلم صفتربيةإجازة1998-06-16حماه05100003288وسام ابوكرشهماري جرجس طعمه409509104143
فيزياء <-العلومإجازة1998-10-01طرطوس10260024487بشرىرهف ايمن ضوا409609104144

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال69.6520200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1986مدرسوزارة التربية1083مدرس

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال89.5520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1985-07-04حماه05050113263صباحسالم محمد تقال409709104145
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.9720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05110024831ختامراما يوسف المحمود409809104146
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.3620030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-03-05الالذقية06150006736سعادهبسما سليمان فاضل409909104147
1933معلم صفوزارة التربيةالال61.7120210معلم صفتربيةإجازة1995-05-31حماه05010011473ضياءميسم صفوان غالييني410009104148
فيزياء <-العلومإجازة1997-01-10حماه05030015784مريم المحمدهمسة مصطفى المحمد410109104149

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة نعمال67.8020210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1083مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1995-01-25طرطوس10120008077سهام عبد هللاحسنه محسن فطوم410209104150

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال68.7120190كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال64.2320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-09حماه05140023568ريافاطمه محمد شهيره410309104151
وزارة االتصاالت الال75.0520160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-08-13حماه05010843806هاجرصبا مصطفى المصطفى410409104152

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة

1944مدرسوزارة التربيةالال57.6020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حماه05120036436لينامروى رياض بلول410509104153
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال65.5820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05020031347مريمامنه محمد الياسين410609104154
1995مدرسوزارة التربيةالال75.9620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-07-09طرطوس10150003335رجاءلبابه سمير نصر410709104155
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.5520200معلم صفتربيةإجازة1995-03-20حماه05200064304روزه العليربى احمد الشحاده410809104156
1934معلم صفوزارة التربيةالال74.8020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05010959594كفىريم عبد الرحمن الطعان410909104157
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال55.6620120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-10حماه05140000193غادهمنال هيثم ناصر411009104158
1934معلم صفوزارة التربيةالال76.6920210معلم صفتربيةإجازة1999-06-01حماه05010646037نوفه العساففداء زيد علي411109104159
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال56.6920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-15حمص04010445902ناجيهشيرين دروبي الجوراني411209104160
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال75.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-09-26حماه05010343641سونيارحاب وديع برشين411309104161
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.0220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حماه05010566467انعامكريستينا منهل القسام411409104162
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.9920183رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-10حماه05190011482انجيربيع محسن اسماعيل411509104163
1955مدرسوزارة التربيةالال55.7820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-02الالذقية06090132254رضيهسونيا عدنان دخيل411609104164
مصرف سورية الال80.6820170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05010165639عبيرنور عماد المديوب411709104165

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

338معاون رئيس شعبةوزارة المالية334دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.6820110دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-04-04حماه05100042355احتفالمضر عبد المنعم علي411809104166
1948مدرسوزارة التربيةالال63.7520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-02حماه05180000991مجدلين صوانكاتيا يوسف ديب411909104167
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال57.9420210معلم صفتربيةإجازة1997-04-25حمص04190058809ياسمينمنال حاتم الحاتم412009104169
1999مدرسوزارة التربيةالال69.2220190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-27حماه05050122188عاليهنور زياد اسماعيل412109104170
1995مدرسوزارة التربيةالال74.1220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-06-11حماه05150014693ليناسماح أحمد راضي412209104171
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-03-25حماه05190014142ريم برهومهزار تيسير علي412309104172
1948مدرسوزارة التربيةالال54.3420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-10-11حماه05010129985فاطمهرؤى محمد يحيى حداد412409104173
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20حماه05210008309خالديه الحسنميساء ابراهيم القسوم412509104174
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5220200معلم صفتربيةإجازة1996-03-01حماه05170013211سحروئام صادق درغام412609104175
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.2020200معلم صفتربيةإجازة1997-08-27حماه05100049340لمياءرجاء مصطفى الجاسم412709104176
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.7420160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05100059766ختمه الحسنناديا خالد الجاسم412809104177
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.8920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-07حماه05150014833بثينهلمى ناصر باشا412909104178
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.4320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حماه05010828469سهيلهفاطمه سعد الدين االسعد413009104179
وزارة التعليم العالي الال73.0020210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1999-01-01حماه05010108550رجاء الخليلبتول عبد الرحمن المحمد413109104180

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

1943مدرسوزارة التربيةالال67.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-10-31حماه05020069356خالديهحوريه خالد السيد عتريه413209104181
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.7120210معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05120027055غانااثار نعيم خطيب413309104182
وزارة االتصاالت الال80.5020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-06-25حماه05020156990صفيه عسافامنه عزام عساف413409104183

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة التجارة 922

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

وزارة الموارد الال63.6120110جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1987-01-02حماه05020026714سناءنادين فاروق العثمان413509104184

المائية

940باحثوزارة الموارد المائية941باحثوزارة الموارد المائية942باحث

1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال72.5620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-29حماه05010474141رجاءفاطمه عبد الحميد القدور413609104185
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.1120170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05200041600وفاءبتول انس قدور السليمان413709104186
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.1820180معلم صفتربيةإجازة1996-10-15حماه05030059736لينامرح مفيد حنا413809104187
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.1820040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-04-15حماه05010091204طيبةأرمنوس علي الدرويش413909104188
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03الالذقية06050019792سوسنأماني سمير تريكيه414009104189
1937معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.7120170معلم صفتربيةإجازة1994-01-04حماه05220005998عيوشايناس عصري الخضر414109104190
1973مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال68.2020210تربية رياضيةتربيةإجازة1996-08-09حماه05010360872فداءميس علي سلوم414209104191
563رئيس مكتبوزارة الدفاع349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.9120153حقوقحقوقإجازة1989-08-01حماه05160011273عليااحمد حيدر الحمدان414309104192
1940مدرسوزارة التربيةالال56.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-31طرطوس10090086284كنازشذى شريف حلوم414409104193
فيزياء <-العلومإجازة1981-10-31حماه05150043604ملكعمار مشهور ابراهيم414509104194

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال62.7620162فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1083مدرس

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1990-01-01حماه05100036976هيامعلي جمال سلمان414609104195

إلكترونية

وزارة التجارة الال63.2220166

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال70.8120123تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-06حماه05100064952نهيده سلوممارسيل سليمان عون414709104196
1988مدرسوزارة التربيةالال70.8420130علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-01-01درعا12010016478فاطمهمها صالح الدين ابا زيد414809104197
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.9420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-12حمص04080006115نجودصفاء محي الدين العلي414909104198
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-04-25درعا12010016486فاطمه شتاتعليا صالح الدين ابا زيد415009104199
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.6720108لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حماه05100061790ضعينهمحمود علي الخنيسه415109104200
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال64.6820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه05050069165سميهصفاء فرزات عز الدين415209104201
1011أخصائي تغذيةوزارة الصحةالال78.2220210تغذيةعلوم صحيةإجازة1995-01-01حماه05010749645عروبهفلك فايز مسلم415309104202
1936معلم صفوزارة التربيةالال70.5620180معلم صفتربيةإجازة1996-02-15حماه05010343184صبحيهفاديه ابراهيم الحلبي415409104203
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال57.5020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-02-10الالذقية06220006517نبيلهسالفه فريد فوزي415509104204
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال56.9920169حقوقحقوقإجازة1984-01-01حماه05050134282سعادايهم غسان ديوب415609104205
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.2220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01الالذقية06110004559غنوه حسنريما ايوب محمود415709104206
1939مدرسوزارة التربيةالال61.3620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010232838بشرىبتول محمد كربجها415809104207
وزارة التجارة الال73.7220170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-03-15حماه05010534868انتصارقمر ماجد مغمومه415909104208

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربيةالال82.1020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-19حماه05010326632ملكندى زياد الجمال416009104209
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال53.9620000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-03-04حماه05010599160انتصارريم فهد دبيس416109104210
2000مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال77.7120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01طرطوس10230024259سوسانهبه ناجي أحمد416209104211
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-21الالذقية06010352272نجاح ابو باالأمل ثائر باليه416309104212
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.7920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-10حماه05010126391غفرانإسراء عبدالمعين عرواني416409104213
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال71.5320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-02حماه05120004100سعادجولي محمد خليل416509104214
1995مدرسوزارة التربيةنعمال74.2920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-15طرطوس10100019857اسماءعائده محمود غانم416609104215
263مطور تنظيميوزارة الصناعة262محلل إداريوزارة الصناعة261محلل إداريوزارة الصناعةالال73.8520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-09-18حماه05050078734الهاميارا علي زين416709104216
1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال67.6720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-05-01طرطوس10110014353توفيقة احمدروبا وجيه فتنة416809104217
1993مدرسوزارة التربيةالال66.3120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01حماه05010023869غزوةهبة ايمن طرابلسية416909104218
1933معلم صفوزارة التربيةالال71.1920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010144033اعتدالمؤمنه عبد الوهاب المخلالتي417009104219
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.3120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-06حماه05160024286نهادراتيا عبد الرحمن الوقاف417109104220
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.4620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10الالذقية06220023714هيفاءنور هيثم الخطيب417209104221
1952مدرسوزارة التربيةالال69.8020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-10حماه05020095334فراتايمان أيمن بديوي417309104222
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال64.9220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010646690مريمامنه رافع حاج عمر417409104223
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.1320190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06010256719بدريهساره فيصل كنعان417509104224
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.6420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-16حماه05010124772ميساءاسراء فراس الفارس417609104225
1939مدرسوزارة التربيةالال66.7920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010010126ايمان زرقشمروى ماهر الميلوي417709104226
1971مدرسوزارة التربيةالال76.5020190تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-07حماه05060000423اميرهرفاه خضر الوسوف417809104227
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال74.8920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-03الالذقية06020007650اديبه صالحعليا محمد عيسى417909104228
1957مدرسوزارة التربية1959مدرسوزارة التربية1961مدرسوزارة التربيةالال61.5120123شريعةشريعةإجازة1988-01-25حماه05220024588مرضيهرامي حسين المحميد418009104229
1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال61.5020210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-15الالذقية06220032194ليلىبراءه جميل بوفاضل418109104230
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.0720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-10حماه05010067771خديجهمريم عبد الرحمن كيزاوي418209104231
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.9020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-28حماه05010054668رزان المرعيفاطمه رضوان الشيخ خليل418309104232
1971مدرسوزارة التربيةالال74.8220200تربية رياضيةتربيةإجازة1996-05-30حماه05010190825نوفهوعد نمر الشحود418409104233
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.9720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-15حماه05010080818حياةريما خيرو الرجب418509104234
1935معلم صفوزارة التربيةالال61.9020210معلم صفتربيةإجازة1997-02-24حمص04130032584حسنه حبابةجورجينا آصيف عيسى418609104235
1935معلم صفوزارة التربيةالال61.1020200معلم صفتربيةإجازة1995-01-28حمص04130032858سميعهزينب بصير حبابه418709104236
1999مدرسوزارة التربيةالال66.4220190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-07-01حماه05050138532ايمانفرح فيصل السنكري418809104237
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.5320181رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-06-04حماه05180025309الهامعلي ابراهيم ابراهيم418909104238
1971مدرسوزارة التربيةالال72.6320180تربية رياضيةتربيةإجازة1993-03-08حماه05010425399فوزيه زعرورفريد عبد الخالق مغمومه419009104239
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال65.3220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-20طرطوس10030038970غادهضحى عزيز علما419109104240
1935معلم صفوزارة التربيةالال61.7020210معلم صفتربيةإجازة1992-06-26حمص04130042760ساكبه حبابهرجاء ناصر عيسى419209104241
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال55.6320190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-02طرطوس10030035284جنانهبه رامز خضور419309104242
وزارة التعليم العالي الال71.7220210طب بيطريطب بيطريإجازة1998-01-08حماه05010547800رلىسعاد غالب عرفه419409104243

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

204طبيب بيطري

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-10الالذقية06090048271ريمهيا ايمن يزبك419509104245
هندسة ميكانيكية إجازة1994-01-01حماه05050161301سلوىياسمين محمد الشعراني419609104246

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة الزراعة 2050مدرس مهندسوزارة التربيةالال71.1320200االت زراعية

واإلصالح الزراعي

205مهندس ميكانيكي

وزارة التعليم العالي الال71.5120200طب بيطريطب بيطريإجازة1998-01-01حماه05010517214منىميسم مروان الفنار419709104247

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

1070مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال52.7920000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-08-08الالذقية12160015675سعاد عجيبهناء علي اسماعيل419809104248
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.0720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-11الالذقية06100081361جمانههيام منير معروف419909104249
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.5620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05170007871حميدهميس كمال زينه420009104250
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01طرطوس04120095281نجوه جاموسحنان عبدهللا علي420109104251
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال56.8120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10040008604سالموالء سهيل معنا420209104252
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2620200معلم صفتربيةإجازة1997-05-25حماه05020098371عائشهخزامه تيسير السلوم420309104253
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.6220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-02الالذقية06200056594عائدةرشا عدنان عثمان420409104254
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-10طرطوس10180002926حوريه ضاحيسوزان يوسف ضاحي420509104255
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.1220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01طرطوس10220028737ليبيا يونسهازار سلمان يوسف420609104256
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال64.8720200معلم صفتربيةإجازة1995-08-12حماه05030065083صفاءالفت ايوب الصالح السالم420709104257
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةنعمال57.3220120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-20حماه05040017465خشوفتمام موسى سلوم420809104258
1938مدرسوزارة التربيةالال56.6120200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-22طرطوس10220028155سرور ابراهيمنغم لؤي سلمان420909104259
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال61.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-12-29حماه05020033788فطومهمصطفى عبد هللا الحسن421009104260
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.6420140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-25طرطوس10220028688عبال يونسربا علي يوسف421109104261
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.2720171معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200093631ندىاسامه محمد صفيان صعب421209104262
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.8620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-03الالذقية06090019533هدىمايا ابراهيم زدابه421309104263
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال67.2020211رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-03-22حماه05170041835سكيبهسعيد ناجد احمد421409104264
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-10حماه05010218204هناديآيه خالد النشمي421509104265
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.1020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05الالذقية06100054050فائزهوعد علي عمار421609104266
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.7220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-16حماه05150057765جهيده شدودبشرى علي الكيبي421709104267
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.7120210معلم صفتربيةإجازة1994-01-02الرقة11010191936كفاءمزدانا حمد خلف421809104268
وزارة الزراعة 1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال55.8720070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-06-06الالذقية06010343092غنيمهامل رئيف الهاشمي421909104269

واإلصالح الزراعي

1095مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.6520200معلم صفتربيةإجازة1998-06-02حماه05200017107ميادهلين عماد عوكان422009104270
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.9220120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-04الالذقية06220027644فتحيههيام سجيع عثمان422109104271
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.6320210معلم صفتربيةإجازة1999-04-04الالذقية06100012122تماضررنا ياسر ضاهر422209104272
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال74.4720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-06حماه05010636149يسرىاماني خالد حمزة الحاج422309104273
1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال66.3720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-22طرطوس10150011526ابتسامنغم فجر فضه422409104274
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1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال56.7820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-20حماه05150049085فلايراالء مؤيد فاكه422509104275
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-25الالذقية06100066464يسرىزينب هاشم حسنه422609104276
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.4520212حقوقحقوقإجازة1990-12-01الالذقية06110054324وفاءبسام معين عيسى422709104277
وزارة التعليم العالي الال70.9320170طب أسنانطب أسنانإجازة1994-05-07الالذقية06090097143ابتسامساره وهيب ناصر422809104278

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال62.0120120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-15طرطوس10150001631مياشفاء عجيب عطيه422909104279
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.3220200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-10طرطوس10110023149ساميةميرنا علي عيسى423009104280
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال61.8320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-20حماه05030053332سمرلميس عيسى العرب423109104281
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.6020130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-28الالذقية06180001029صباحزينة منهل طريز423209104282
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9820170معلم صفتربيةإجازة1996-01-05حمص04010337082املهديل احمد اسماعيل423309104283
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.1620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-28الالذقية06100054063فائزهابراهيم علي عمار423409104284
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.7520140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-01طرطوس10270012483نجيبهميسم كامل حسن423509104285
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.8720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-01طرطوس10280014573زكيه عز الدينأريج علي احمد423609104286
1953مدرسوزارة التربيةالال67.6420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05010558212نجوىهبه عبد الباسط العاري423709104287
1953مدرسوزارة التربيةالال58.2120209تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-03حمص04080017520نجاج الشويتيعلي حسين الطالب423809104288
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.3620210معلم صفتربيةدبلوم1996-02-23الالذقية06040033546سلوىبشرى نزار سعيد423909104289
مصرف سورية الال81.1020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-30حماه05010015805خلود الريسرنا محمد هشام الدرع424009104290

المركزي

وزارة االتصاالت 1019دارس اقتصادي

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال60.4920190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-31الالذقية06200015200بشيرهماريا علي بهلول424109104291
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.6520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-23طرطوس06010031867حنانميرنا عبدالرزاق عمر424209104292
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةنعمال57.0320120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-12طرطوس10160050490فاطمه حسنمها محمد حسن424309104293
336معاون رئيس شعبةوزارة المالية335معاون رئيس شعبةوزارة المالية352معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.4720212مصارف وتأميناقتصادإجازة1980-10-01حماه05130024586مريمسامر يونس عباس424409104294
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال58.2420200معلم صفتربيةإجازة1993-10-05حماه05010664701فاطمهفلاير عبد القادر تركماني424509104295
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال68.1820190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-03الالذقية06210000279نجوىربا سجيع طه424609104296
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.5220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06100025284مفيدهعلي عيد سعود424709104297
1945مدرسوزارة التربيةالال57.4520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-08حماه05200019528هالريتا ابراهيم جربوع424809104298
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.4220200معلم صفتربيةإجازة1994-10-03حماه05150031993ميساء زريقتيماء محمد عبدالرحمن صيرفي424909104299
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال66.6320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05100034217ام البنينشهزنان حسن يوسف425009104300
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.3620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-04الالذقية06200015201بشيرهمحمود علي بهلول425109104301
1993مدرسوزارة التربيةالال70.1120170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-01حماه05010523883مرفتسميه عبدالغني حديدي425209104302
1947مدرسوزارة التربيةالال62.3220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-16حماه05010036580ايمانبدور عبد القادر البقدونسي425309104303
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.3020201تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10120017170تغريد صالحةمقداد علي حميدوش425409104304
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال55.4720090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-08حماه05020020932أملرشا خالد المليحان425509104305
مصرف سورية الال70.2020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-10-24حماه05010496152اميلياماري روز قصير سمعان425609104306

المركزي

1090محلل إداريوزارة الكهرباء1019دارس اقتصادي

1947مدرسوزارة التربيةالال57.7720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-27حماه05010745457محاسنغيداء زياد دبوري425709104307
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05210018353فطومهدى اسامه الحمويه425809104308
1953مدرسوزارة التربيةالال66.0620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01حماه05050121088دعدوالء غاز ي الديري425909104309
مصرف سورية الال71.0320210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حلب02010239701ايمانبتول أحمد خيري مارديني426009104310

المركزي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1090محلل إداريوزارة الكهرباء1019دارس اقتصادي

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1933معلم صفوزارة التربيةالنعم67.6920180معلم صفتربيةإجازة1995-11-16حماه05020075073فاطمهأسماء يوسف نبهان426109104311
564رئيس مكتبوزارة الدفاع349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةنعمال62.6720164حقوقحقوقإجازة1990-07-01حماه05020087279سعادشحود عمر مشكاح426209104312
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال65.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-20حماه05010433601حياةمحمد مهدي احمد الطوز426309104313

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة الال60.9420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-27الرقة11050066569فاطمهاماني احمد محفوض426409104314

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1073مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1065مدرس

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.3020190معلم صفتربيةإجازة1997-08-25حمص04170045425نادرهناهد خالد العرموش426509104315
1945مدرسوزارة التربيةالال61.0120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-05حماه05200088045كفانور الهدى هشام الفرج426609104316
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.2720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-11-10حماه05030047066نظيرهبتول يوسف الحيدر426709104317
وزارة الموارد الال67.4720092إدارة أعمالاقتصادإجازة1974-01-07حماه05220004708امونه االحمدخالد جاسم احمد المحيميد426809104318

المائية

معاون رئيس شعبة 

المحاسبة 

والمستودعات

927

وزارة الزراعة الال62.3420210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-05-17حماه05050123550دياناهناء مراد نعوف426909104319

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-02إدلب07220007798صفاءابتهاج عمار فضل427009104320
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال73.6120140معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1991-03-04حماه05180022510سميرهنورهان جهاد علي427109104321
وزارة الزراعة الال70.0220200طب بيطريطب بيطريإجازة1997-01-08حماه05200066904محاسنمحمد سيار االبراهيم427209104322

واإلصالح الزراعي

204طبيب بيطري

1942مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال67.2120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05010266399فاطمة برازيلينا هشام قنبر427309104323
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.4820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05200068482خديجهلبانه شحاده الملحم427409104324
وزارة االتصاالت الال70.8120200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010521619سمرتسنيم علي المصري427509104326

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1993مدرسوزارة التربيةالال70.7420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-20حماه05010196930سميهآيات علي زينو427609104327
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال55.3620070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-09-03حماه05010002997فلايرحزامي نزار االصفر427709104328
1991مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربيةالال70.3820140علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1989-04-02حماه05020105825ختامخيريه محمد المحمد427809104329
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.0420190معلم صفتربيةإجازة1996-08-28حماه05010676280سهامساره ابراهيم المحمد427909104330
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-05-17حماه05210021482ليناتيماء قاسم اللبن428009104331
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.6120200معلم صفتربيةإجازة1999-03-12حماه05210021281لينا اللبنفاطمه الزهراء قاسم اللبن428109104332
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.5620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-30حماه90050005739رحابهدى جمال حميد428209104333
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال56.6620070علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1984-01-07حماه05010441582رغدهنسرين احمد فحلة428309104334
1949مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال57.2220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-02حماه05200022625جوريهسالم جهاد الياسين428409104335
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال74.1320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حماه05010402503مراملين غسان جزار428509104336
وزارة الموارد الال79.1020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-03-10حماه05010428769عليةسلمى عادل العبدهللا428609104337

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية921

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

وزارة التجارة 922

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1993مدرسوزارة التربيةالال75.6820130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-08-01حماه05010588931قمربيان فريد البني428709104338
1933معلم صفوزارة التربيةالال81.2020210معلم صفتربيةإجازة1998-08-19حماه05050134711اخالصكنده مصطفى ديوب428809104339
اإلدارة والمحاسبة اقتصادإجازة1983-01-20حماه05010554097حنانصفاء مصطفى ابو طوق428909104340

في المشروعات 

صغيرة

وزارة التجارة الال69.0020210

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.2820200معلم صفتربيةإجازة1993-04-17حماه05010263380نجوىهيفاء خالد الشبان429009104341
1011أخصائي تغذيةوزارة الصحةالال74.2020210تغذيةعلوم صحيةإجازة2000-01-01حماه05010116010قمررحاب رياض محمجي429109104342
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.2020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02حماه05010066604فاديهفاطمه علي زغرات429209104343
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.7320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05220009436فطيم العبيدميساء خالد المسعود429309104344
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6220210معلم صفتربيةإجازة1996-03-21إدلب07170029971رضيةرشان علي محمد ديب429409104345
1956مدرسوزارة التربيةالال67.1720161فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05220012598فلايرحسن وليد المحمود429509104346
1939مدرسوزارة التربيةالال78.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010505304هناءهند اسماعيل برازي429609104347
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال60.3120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-23حماه05010163284نعماتماهر محمد سعيد الحداد429709104348
1933معلم صفوزارة التربيةالال79.2620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-29إدلب07010063755وفاء معدلأسماء نهاد معدل429809104349
وزارة االتصاالت الال62.5320090محاسبةاقتصادإجازة1985-03-15حماه05010584302محاسنصفا عبد العزيز زعيط429909104350

والتقانة

330دارسوزارة المالية57معاون رئيس شعبةوزارة التربية126معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.6020200معلم صفتربيةإجازة1998-02-21حماه07110060002رباحسوسن تاج الدين البكري430009104352
1933معلم صفوزارة التربيةالال72.6120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01إدلب07210057854اميهتاال محمد قزموز430109104353
1989مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال66.0820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-08-20إدلب07110007402الهام السرمانيضحى محمد المرعي430209104354
1939مدرسوزارة التربيةالال60.8320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010617435ايماناالء عبدالسالم الحداد430309104355
ليلى رياض الحسن الشيخ 430409104356

تركاوي

وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحةالال68.2420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05010513250سميره

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

وزارة التعليم العالي الال75.5120200طب أسنانطب أسنانإجازة1998-01-01إدلب07210077750صفية قويضيحميدة صادق حبوش430509104357

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.5220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010234075أملقمر يحيى المصري430609104358
1076مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05010440297مريمحال مصطفى السلوم430709104359
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.5820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-01حماه05010671784مريموالء احمد زعرور430809104360

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

وزارة االتصاالت الال76.7920180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-01-01حماه90050004935دالل خطابدعاء وليد حنور430909104361

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال78.6320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-31حماه05210043335داللصفا عبد الرحمن الصالح431009104362

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال59.8520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-20حماه90050005877ندىدعاء عبدالحكيم سعيد431109104363
وزارة الزراعة الال58.3320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-02-01حماه05010031172انصافهيام عبد الكريم الزكار431209104364

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال59.0420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه05010427725زهنيه الوتارميسون محمد امين جواش431309104365
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2120180معلم صفتربيةإجازة1995-04-01حماه05210011519هدىهناء تاج الدين الرجب431409104366
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.5920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-05حماه05110071468بثينا حاج داعوربشرى عبدالسالم الصطوف431509104367
1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال71.8620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-08حماه05010409411سمراسماء عبد الكريم النداف431609104368
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.2620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-13حماه05010687260روعهسيرين جمال كشباش431709104369
1947مدرسوزارة التربيةالال60.5320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-04حماه05010512164زكيهحياه محمد السعدي431809104370
1947مدرسوزارة التربيةالال62.6920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-20حماه05010668377وفاءخالده خالد الحميدي431909104371
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال61.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-04حماه05010370176رجاءايمان عبد الرزاق قصاب432009104372
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.3920210معلم صفتربيةإجازة1998-08-24إدلب07010073977سناء مكحلبراءة سمير مناع432109104373
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.1220210معلم صفتربيةإجازة1991-06-01حماه05010310890فوزيهحسن محمد راجح االبراهيم432209104374
1976مدرسوزارة التربيةالال67.9720148تربية رياضيةتربيةإجازة1990-01-01حماه05010304376عائشةحسون محمد حسون432309104375
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.6920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه90050006403نائلةمحاسن خالد الشيخ هود432409104376
وزارة التجارة الال63.5120071إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-03-26حماه05030009469سريةخضر حسن الميهوب432509104377

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 74معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.9020200معلم صفتربيةإجازة1996-02-17حماه05210036523هندنواهي قدور الرجوب432609104378
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6120140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-24حمص04010021747ليلىريتا ابراهيم جنيدي432709104379
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.3520180معلم صفتربيةإجازة1995-07-01حماه05220010490املفاطمه احمد الفارس432809104380
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.1720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200078921نعامنور محمد الحسين432909104381
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.7320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05100055741يسرىريمي محسن احمد433009104382
1938مدرسوزارة التربيةالال62.0020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-08حمص05170013142حمدهمرح محسن علي433109104383
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.7620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05100073036ابتساممرح بكور بكور433209104384
فيزياء <-العلومإجازة1999-04-01حماه04170057395سلوىمنى محمد قزيز433309104385

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال74.8820210فيزياء

1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.6220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-16حمص11010186449رغيدةابتسام صالح االسعد433409104386
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.8120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-08حماه05170013141حمدهفرح محسن علي433509104387
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.9120210معلم صفتربيةإجازة1998-05-16حمص04140058655كرديهفيحاء سهيل اليوسف433609104388
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.0420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-01حماه05010608711هيامروال عبدهللا المصري433709104389
1938مدرسوزارة التربيةالال66.3220140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01الالذقية06120000410ندوىرؤى عبد الرزاق هالل433809104390
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.3520180معلم صفتربيةإجازة1995-08-01حماه05150031263ناديالين سليمان الوسوف433909104391
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-03-04حمص04020002042تغريدعندليب نبيه الجاني434009104392
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.3020200معلم صفتربيةإجازة1998-10-03حماه05030040023رجاءلمياء احمد الديب434109104393
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.1920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-05حماه07020013997فريدةمها عبد الرزاق محمد خير434209104394
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.7320210معلم صفتربيةإجازة1999-07-17حماه05150148794رائدهلبانه بسام معروف434309104395
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.6920210معلم صفتربيةإجازة1999-05-22حمص04030016654نافلهفاديه يونس الخضر434409104396
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال72.7120200معلم صفتربيةإجازة1998-08-16حمص04140034936نهله اليوسفرهف حسن القاضي434509104397
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال73.9320210معلم صفتربيةإجازة1999-03-21حماه05150031265نادياليليان سليمان الوسوف434609104398
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال57.3720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-20حماه05100044943منيعهسمر فواز عليشه434709104399
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.5520190معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حمص04200036053رسميةعهد احمد طه شاغوري434809104400
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2920180معلم صفتربيةإجازة1989-07-10حمص04230029860دعدثائر سامي سعود434909104401
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال68.9320200معلم صفتربيةإجازة1997-07-15حماه05010301447عائده المنصورنزهه خالد الدبس435009104402
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.4220210معلم صفتربيةإجازة1997-03-01حمص04030061432عواطفليلى فيصل اليوسف435109104403
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال62.0220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-13حماه05050005939وفاءناهد ابراهيم نصره435209104404

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.6320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200022304تمينهرنا منيب االحمد435309104405
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالنعم63.2020170معلم صفتربيةإجازة1984-11-24حماه05120028365هيام صالحبنان عبد الحميد احمد435409104406
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال66.9720210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1992-09-10طرطوس05100034832فاطمهراميا محمود منصور435509104407
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-06حماه05170047255روديناحميده مدين عيسى435609104408

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال70.2120210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1995مدرسوزارة التربيةالال69.5120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-14طرطوس10120010918آسيةمادلين ياسين ابراهيم435709104409
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.1120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-11حماه05150070155الهام ضاهرمايا محمد أحمد435809104410
وزارة االتصاالت الال74.5620110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-01-01حماه05010093876حليمهمها بدر الدين حاج احمد435909104411

والتقانة

وزارة التجارة 1091محلل اداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الال70.7720201نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1996-01-01حماه05100053468نصرهمحمد ابراهيم نزهه436009104412

الداخلية وحماية 

المستهلك

2063مدرس مهندسوزارة التربية78مشرف شبكات

1944مدرسوزارة التربيةالال59.4320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-28طرطوس10230010139زينهريم علي عباس436109104413
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.0220210معلم صفتربيةإجازة1999-04-25حماه05150048881سناء عيسىهديل اياد سليمان436209104414
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05140025371شهديختام زريف عديره436309104415
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-03حماه05120021471روميالرزان حسين زاهر436409104416
1938مدرسوزارة التربيةالال61.1920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-24الالذقية06010083604سوغنجيارا منذر مخيص436509104417
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.4020180معلم صفتربيةإجازة1993-08-01حماه05200073492عواطفياسمين محمد خليف436609104418
56معاون رئيس شعبةوزارة التربية351معاون رئيس شعبةوزارة المالية337معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.2520130حقوقحقوقإجازة1988-05-15حماه05140011311سحرنور سلمان محفوض436709104419
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال61.8820200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-12-08الالذقية06090140424نجاحآيه غسان ابراهيم436809104420
وزارة االتصاالت الال83.1220210تمويل ومصارفاقتصادإجازة2000-01-05حماه05010791900املمرام علي الغضه436909104421

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال58.0920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01حماه05090000706جوليتسماح ممدوح الضمان437009104422

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال75.0420200معلم صفتربيةإجازة1999-03-10حماه05010234225خديجهنبيله أحمد النبهان437109104423
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6520190معلم صفتربيةإجازة1997-04-01حماه05020004502خيريه المحمدقبس محمد صطيف437209104424
فيزياء <-العلومإجازة1996-09-18حماه05050062641سعادنسرين محمد ثلجه437309104425

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال66.6620210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1076مدرس

وزارة الزراعة الال61.9220210حقوقحقوقإجازة1999-01-24حماه05180007928اميرهحنان سليمان سليمان437409104426

واإلصالح الزراعي

337معاون رئيس شعبةوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدل201معاون رئيس شعبة

1938مدرسوزارة التربيةالال59.6120180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-03حماه05150030200انتصارليليان بديع مصطفى437509104427
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.3320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010156785فاتنامنه مهند بارودي437609104428
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.2020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-15حماه05160029226شهيره الضاهردجى محمد احمد437709104429
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال54.9120210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-15طرطوس10090063243نجيبهايمان احمد حسن437809104430
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال59.4020210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05140006167خديجهحنين رضا محفوض437909104431
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال65.8620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05020057963صفيهمريم محمود ابو كشتو438009104432
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1999-02-20حماه05010220246بديعه المحمدحميده فيصل يونس438109104433

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال77.6820210

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

1090محلل إداريوزارة الكهرباء921

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال81.0920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-26حماه05010220154بديعهرنا فيصل يونس438209104434
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.6920100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-22الالذقية06120006903سفيرهختام عبود علي438309104435
1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال70.1720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-07-06حماه05050151367سكيباسوزان جمال نصر438409104436
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-17طرطوس04140028977نعمتربا جهاد ربيع438509104437
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.3920200معلم صفتربيةإجازة1996-07-15حماه05160019333غيساءرهف احمد محمد438609104438
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال62.3120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06200112603آسياحنين علي ديب438709104439
فيزياء <-العلومإجازة1996-08-03حماه05150010680ايمانرشا بسام اسماعيل438809104440

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال68.2120210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1097مدرس

فيزياء <-العلومإجازة2000-01-24حماه05150017541منالتيماء سليم بيزوك438909104442

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال73.8520210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1998-01-05حماه05150006478مها عليآمنة اسماعيل حمامة439009104443

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال74.2420210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.9520190معلم صفتربيةإجازة1997-10-10حماه05020088275امنهرحاب شعبان احمد439109104444
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.0320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-05طرطوس06110008390حسناهاله عيسى سعيد439209104445
346دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال62.9120154دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-01-27الالذقية06020007711ثناءمجد علي حسون439309104446
1935معلم صفوزارة التربيةالال61.4820190معلم صفتربيةإجازة1995-11-19حماه05170038854كريمهفاتن علي ميهوب439409104447
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال59.2320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-09طرطوس10180008082شهدهبنان كامل سليمان439509104448
وزارة الزراعة الال59.9520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-02-20حماه05020088267أمنهطله شعبان أحمد439609104449

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

وزارة الموارد الال66.3320180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1991-03-20حماه05150077805معينهرباب سامي عياش439709104450

المائية

942باحث

وزارة الزراعة الال57.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01حماه05150077813معينهبيلسان سامي عياش439809104451

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال61.2220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-01طرطوس10220050408سميرهسالي سليمان محمود439909104452
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.3520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-09طرطوس10090010818املايمان محمد ناصر440009104453
وزارة الزراعة الال57.6920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-03حماه05090001514سحرصوفيا عمار حيدر440109104454

واإلصالح الزراعي

1073مدرس

1934معلم صفوزارة التربيةالال67.8620200معلم صفتربيةإجازة1998-07-15حماه05010545619أملريم هايل المحمد440209104455
1995مدرسوزارة التربيةالال72.8220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-15حماه05150031527إيغار القصاببتول جمال مرهج440309104456
1938مدرسوزارة التربيةالال58.5920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010163954فاطمهاروى حسن اسعد440409104457
1948مدرسوزارة التربيةالال61.2820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10230000560عنودرهف علي شوباصي440509104459
1995مدرسوزارة التربيةالال69.4520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-08-24طرطوس10270012211سفيرهعلي مرهج حسن440609104460
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال73.3320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-15حماه05200007881لمانورا يوسف توما440709104461
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.1320200معلم صفتربيةإجازة1995-08-11حماه05100019973حياة كاللفوزه طالل الناصر440809104462
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.0420110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-13الالذقية06110058309رضيهلورين عبد هللا عيسى440909104463
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.2320180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-04حماه05200077916هنديهشادي حسين حسن441009104464
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.7720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الالذقية06020032030مليحات سليمانزهره زهير يوسف441109104465
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.6020100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-10الالذقية06090019015صباحروال محسن سليمان441209104466
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةنعمال66.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05050179123جهيدهشعبان ابراهيم المحمد سركل441309104467
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.9420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-06حماه05010206626هندحنان رياض المحمد441409104468
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.2520130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-01حماه05150027593أميرةنبراس عبد الهادي الحسن441509104469
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1720200معلم صفتربيةإجازة1998-07-20حماه05020029118ضياءدالل محمد المسعود441609104470
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال72.6920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05150083443وضحه المطررنيم فؤاد العيسى441709104471
فاطمة الزهراء جاسر حاج 441809104472

حمود

1952مدرسوزارة التربيةالال69.7120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-09حماه07210021745خديجة

وزارة الزراعة الال64.8320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-01-10حماه05200091954غسانيالرا كريم فاضل441909104473

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

فيزياء <-العلومإجازة1996-09-18حماه05150081417احالممايا ابراهيم النصر442009104474

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال68.7820210فيزياء

1999مدرسوزارة التربيةالال73.9020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-14حماه05050099633فاطمه عوروريم عماد الدين عبيدو442109104475
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس10240005711مجيداعال محمود شعار442209104476
فيزياء <-العلومإجازة1997-07-15حماه05180016791منىآالء محمود حسن442309104477

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال72.8220210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1097مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.0520142لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-15حماه05220017269خالديهحمزة عبد الهادي الحماده442409104478
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.8220183معلم صفتربيةإجازة1994-06-15إدلب07230011624فطومأحمد أسعد المشنتف442509104479
1938مدرسوزارة التربيةالال58.1620200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-01حماه90050005682وفاء طهفاطمة عبد الحكيم عوض442609104480
1936معلم صفوزارة التربيةالال58.1620190معلم صفتربيةإجازة1996-03-21حماه05040014569هيامفاطمه رستم اخرس442709104481
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال78.9420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-09حماه05210034403صعابعال موفق زواوي442809104482
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.8020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-22حمص04140008510هيامهبة سلمان وسوف442909104483
1948مدرسوزارة التربيةالال58.2720050لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-24طرطوس10230019373جهينهردينه يحيى عيسى443009104484
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.7920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01الالذقية06090084070منىفرح راتب اسماعيل443109104485
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.7420200معلم صفتربيةإجازة1997-02-23حماه05150061497عبيرمايا ماهر اسعد443209104486
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فيزياء <-العلومإجازة1995-06-25حماه05050074156مهديهحنين عماد الدين بربور443309104487

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.7720200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1995-02-15طرطوس10140014580عفافرانيا حسن شلهوم443409104488

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال71.3820200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.8320170معلم صفتربيةإجازة1995-01-08حماه05200002656فهيمه اسحقريما يوسف جروج443509104489
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.9620210معلم صفتربيةإجازة1998-08-20حماه05050174452هيفاءاماني رجب البدور443609104490
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.6520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-25حماه05120011890مروهنوار يوسف الناصر443709104491
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.6820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05130012724منيعهريم سالم زعرور443809104492
349دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال57.3220064حقوقحقوقإجازة1983-03-01حماه05150094522كرديةماجد محمود عباس443909104493
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.9420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-14الالذقية06040008500هندمرح صالح بشماني444009104494
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال67.4820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05180026685نوال خضورحنان سلمان حسن444109104495
1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال63.7220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-23حماه10160152730هدىيانا محمود منصور444209104496
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.5720200معلم صفتربيةإجازة1996-03-08حمص04010001040وفاءلين حكمت سليمان444309104497
1944مدرسوزارة التربيةالال59.7720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10180005271علماايه علي علي444409104498
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.8220200معلم صفتربيةإجازة1998-03-01حماه05170004899سميرهلميس محسن ور444509104499
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05070031860مريمعبير أحمد الحلو444609104500
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال58.7220210معلم صفتربيةإجازة1998-03-27حماه05150090400مريم فنديموسى عيسى فندي444709104501
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.4820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03حماه05120040019وهيبهاالء علي ناصر444809104502
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال75.9020170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06020033895نجاحالعنقاء ايمن ياسين444909104503
1938مدرسوزارة التربيةالال61.8820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-27طرطوس10160152728شاديهريدا محمد منصور445009104504
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.8520210معلم صفتربيةإجازة1998-08-14حماه05010369248مهانور احمد امين الحسن445109104505
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.5920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-03حمص04170049560مريمخديجه رحيل الرحال445209104506
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05200062245سلوىايفين عبد العزيز الحمو445309104507
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال54.6420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-12طرطوس10150010423سهاميارا أحمد روميه445409104508
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2120200معلم صفتربيةإجازة1997-09-03حماه05010325815حياهمايا منجد السموع445509104509
وزارة التجارة الال67.5520200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-05-09حماه05100015866حسام سنكرينغم فريد اسعد445609104510

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.3920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دمشق10090055205ليلىلين محمد درويش445709104511

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.3720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05200007104تركيهايمان فواز الخضر العلي445809104512
وزارة االقتصاد الال58.7120190إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01حماه05100012242سارهلما هيثم البطرس445909104513

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 1056منسق أعمال

وحماية المستهلك

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.9720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010347379اميرهسلمى توفيق الحاج مصطفى446009104514
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.3520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010234493هيالنهنسرين عبدالمنعم شعيل446109104515
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال55.9420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02الالذقية06090079835عواطفبتول منير هديوه446209104516
هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-15حماه05100034547زهور منصورسمر عبد الحميد منصور446309104517

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة التجارة الال73.2720210طاقة

الداخلية وحماية 

المستهلك

176مهندس كهرباءوزارة الكهرباء923مهندس دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية81مهندس مشرف

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.5120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-27حماه05010294535فاديامنار نواف النمر446409104518
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال67.6220141تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05120039985وجيهاشعيب عبد الرزاق بلول446509104519
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.9620080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02الالذقية06010337531مفيدهوفاء زهير كردي446609104520
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.0820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05010300117زهورتغريد محمود قرفول446709104521
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.3920200معلم صفتربيةإجازة1997-05-07حماه05050125604مثالمعاني رعد الهميش446809104522
1937معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-31حماه05100012834أديبه الديبرهف خليل عراض446909104523
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.4120143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10حماه05020079172ابتساممهدي خالد حديد447009104524
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.5020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-20حماه05030062041مريمخيريه خالد الخالد447109104525
فيزياء <-العلومإجازة1995-11-30حماه05050021558سحرمصطفى علي سيفو447209104526

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال72.6020190كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال53.6420120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05150009361فاطمهوفاء احمد الحموي447309104527
1938مدرسوزارة التربيةنعمال61.1320150جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01طرطوس10100013866ودادعلي بهجت خليل447409104528
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال78.0320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حماه05150073287عزيزهريم سهيل اسعد447509104529
1940مدرسوزارة التربيةالال57.2120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-22الالذقية06020005532ثناءفاتن آدم مايله447609104530
501معاون رئيس كتابوزارة العدل337معاون رئيس شعبةوزارة المالية351معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.7220170حقوقحقوقإجازة1989-01-02حماه05160039630اميرهنهى احمد اليوسف447709104531
1938مدرسوزارة التربيةالال65.2720110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01الالذقية06100069626هدىروان وائل زاهر447809104532
وزارة الموارد الال73.5120200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-04-30حماه05010343627لواحظمرح عبدالعزيز بريش447909104533

المائية

944مدققوزارة الموارد المائية943مدقق

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.8120170معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حماه05200029658تركيهزهراء موفق الحكيم448009104534
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.7520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05100006862نليمنال لؤي دويب448109104535
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.8520210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-25دمشق06100011856فلايربشرى جميل عبيد448209104536
1948مدرسوزارة التربيةالال57.2820160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-20حماه05150007709نهادنور حسين منصور448309104537
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.2520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05210028583سميرهساره كمال السلوم448409104538
1995مدرسوزارة التربيةالال75.0420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-30طرطوس10140001576سماهرمنار محمد حسن448509104539
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.0120150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-25حماه05010719724مريومههبه حافظ الحاج أحمد448609104540
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.8320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05010347314عطورهزياد عبد هللا اليوسف448709104541
1950مدرسوزارة التربيةالال60.3320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-17حماه05010484228ضحىوئام بدر الملك448809104542
1950مدرسوزارة التربيةالال66.7120190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-06حلب02430038317الهامآمال كنعان تمر448909104543
1938مدرسوزارة التربيةالال61.5920170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-11حماه05150017097منىنورا سنان شوباصي449009104544
هندسة ميكانيكية إجازة1993-01-07طرطوس10270014122فلايروفاء احمد علي449109104545

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2043مدرس مهندسوزارة التربية2044مدرس مهندسوزارة التربيةالال69.5520180تصميم وإنتاج

وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال70.8820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-09-01حماه05150012591فدوىربى محمود عيروطه449209104546

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1935معلم صفوزارة التربيةالال76.0120090معلم صفتربيةإجازة1988-04-17حماه05150015702نهلهوالء عبد الرزاق الحاج ابراهيم449309104547
فيزياء <-العلومإجازة1994-07-15طرطوس10270015801فيروزمحمد يونس سليمان449409104548

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.8620211فيزياء

1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال68.2520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-23حماه05200008736مرغريتجيما نعمه بيطار449509104549
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.6720050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-05-29طرطوس06090020988سلمىوفاء يوسف صخر449609104550
1995مدرسوزارة التربيةالال71.2220182رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-02-14حماه05170046976سعدهسامر راتب عيسى449709104551
فيزياء <-العلومإجازة1990-07-08حماه05030026026سبتةسلوى خالد الجعبو449809104552

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال67.7220200فيزياء

1971مدرسوزارة التربية1980مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال74.9220160تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-30حماه05200023936ابتساممنير يوسف يعقوب449909104553
وزارة الزراعة 346دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال58.2420210دراسات قانونيةحقوقإجازة1988-03-18حماه05010053504ضحيهحمود حسن العبود450009104554

واإلصالح الزراعي

201معاون رئيس شعبة

1948مدرسوزارة التربيةالال55.6720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-10طرطوس10240011388الهامميرنا يوسف يوسف450109104555
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال71.6420170معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1995-08-27حماه05150010250نورا درويشوالء غسان الدرزي450209104556
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.4320200معلم صفتربيةإجازة1996-04-21حماه05030048914نهادجوليانه علي ابراهيم450309104557
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.4620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-03حماه05220005625غبشهمنال حسين النايف450409104558
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.9420210معلم صفتربيةإجازة1995-06-17حماه05150136771فاديهمرح حامد الخير450509104559
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.5020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010695003زلفابتول زاهر منينه450609104560
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.8520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-27الالذقية06230006712كريمهنبال حبيب احمد450709104561

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1991مدرسوزارة التربيةالال71.2720210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1998-01-01حماه05010258844ميادهرغد حسين المحمود450809104562
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05160048914تماثيل عليمازية اكرم الزناتي450909104563
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.2720200معلم صفتربيةإجازة1998-09-24حمص04030013434صفاءهال بسام مندو451009104564
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-14حماه05200002599هيامشروق معروف الضاهر451109104565
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2020180معلم صفتربيةإجازة1985-01-10حماه05010519792بريئهفاتن محمد سعيد محنايه451209104566
وزارة الزراعة 339معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.8020137حقوقحقوقإجازة1984-01-10حماه05140000535شريفةسامر محفوض سلمان451309104567

واإلصالح الزراعي

202معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1998-02-06طرطوس10010135735يسرى ريشينور ياسر سليمان451409104568

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.2720200فيزياء

1945مدرسوزارة التربيةالال59.3220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-06حماه05200012276مهىماري اكرم كموش451509104569
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-30طرطوس10030025034ماريانسرين يوسف احمد451609104570
وزارة الزراعة الال56.6420110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-10حماه11010099474زهرهأسماء صالح الحسين451709104571

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1095مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.6520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-30حماه05120047568وردهتيماء مهدي شوشان451809104572
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال62.8020210معلم صفتربيةإجازة1997-02-25حمص04030015464اديبهمريم عزيز العباس451909104573
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال66.0320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-03حماه05090007458نوالرحاب ناصر البعريني452009104574

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال73.3720200معلم صفتربيةإجازة1999-02-26حماه05010630107سماحرنيم خالد اليوسف452109104575
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالنعم69.1320180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-20الالذقية06150059454شاديه حيدررنا نعيم شكوحي452209104576
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2520200معلم صفتربيةإجازة1987-01-01إدلب07030022289صباحإيمان أحمد مراد452309104577
1990مدرسوزارة التربيةالال77.4320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-02-01حماه05150036345ناديارزان احمد علي452409104578
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةنعمال66.4120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-03-13حمص04030002527أديبهنسرين عزيز العباس452509104579
وزارة التجارة الال76.0320200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-12حماه05020046051مريمسجى عماد الدين الحمادي452609104580

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال65.1720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-15حماه05180033262نجاحهبه محمد عباس452709104581
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.1920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-27الالذقية06160010253ليلىهال منذر ابراهيم452809104582
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.2620210معلم صفتربيةإجازة1997-06-15حماه05220003363رويدهشروق محمود المحمد452909104583
مصرف سورية 57معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.4120190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01حماه05150109989سميرهبتول حامد احمد453009104584

المركزي

330دارسوزارة المالية1019دارس اقتصادي

1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال71.1020200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05020054149إلهامرشا مروان محمد علوش453109104585
وزارة االقتصاد 501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.9020140حقوقحقوقإجازة1991-05-14حماه05050117139صفيه شبيبوالء علي ورده453209104586

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 1058دارس قانوني

والتجارة الخارجية

1059محلل بيئة عمل

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.6520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حماه90050006644مروةاية عمار محمد453309104587
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-23الالذقية06160026299سميرهمادلين رستم غنوم453409104588
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1989-10-11حماه05100028329شمسهمروه طليع الحمود453509104589
1946مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.7320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01حماه05160036796هيامليال احمد االحمد453609104590
1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال59.8120090إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1985-03-12حماه05120028479ختامهندى صالح العارف453709104591
1940مدرسوزارة التربيةالال58.1820000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-10-10الالذقية06110068017نعامهرفيده سلمان عبا س453809104592
1943مدرسوزارة التربيةالال79.1220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-02حماه05020094002يمامهالبتول نصر الحلبي453909104593
وزارة االقتصاد 501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.8720150حقوقحقوقإجازة1989-05-27حماه05050030504نضال الشماليروال نايف الحاج454009104594

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 1058دارس قانوني

والتجارة الخارجية

1059محلل بيئة عمل

فيزياء <-العلومإجازة1997-01-25حماه05020097055فاطمهرهام احمد محمد علي454109104595

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال67.0120210فيزياء

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01الالذقية06170011755بهيهعبير شحاده ابراهيم454209104596
مصرف سورية الال68.6420190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010596461كوثرنور الياس حسابو454309104597

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 1019دارس اقتصادي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.7820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10110018688ابتسامرنيم حسن ابراهيم454409104598
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال71.3920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-09طرطوس10220006544منى عطيهمنار نبيه العمر454509104599
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال54.9020090لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-06طرطوس10250000805سميرهسوزان محمد محمد454609104600
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال58.5520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-01حماه05010515275عائشهوعد محمود العمر454709104601
1943مدرسوزارة التربيةالال66.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-01حماه05020016442مريمراجحه محمد امين الجمعة454809104602
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.7220070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-12-06الالذقية06010361758منيرهخديجه احمد غدير454909104603
1955مدرسوزارة التربيةالال59.7920204فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-02طرطوس10110012942هيامغيث عباس اسماعيل455009104604
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال57.9220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-29حماه05010245644فاطمهسحر عمر القاسم455109104605
محمد سليمان عبد الرزاق 455209104606

الجمعه الحديد

1995مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال79.3320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-12-13حمص04180017816شعيله الجمعه الحديد

1948مدرسوزارة التربيةالال61.2420140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-17طرطوس10010157345روعهسوزان جودت فرحه455309104607
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.4420170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010586340غادهفلوديا فايز زيود455409104608
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.1220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-01حماه05120026143نوفاغانا محمد دعبول455509104609
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.0220100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-08الالذقية06170010910فوزيهمنال نديم عباس455609104610
وزارة الزراعة الال73.0620070إرشاد نفسيتربيةإجازة1982-02-03الالذقية06010361760منيرهفاطمه احمد غدير455709104611

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.0420154لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-04الالذقية06060013243ودادمنصور معال جليكو455809104612
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال60.5420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-18الالذقية06150062773سوسناسماء محمد سلطان455909104613
1948مدرسوزارة التربيةالال65.2220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-16طرطوس10030024759روضهرند ماجد محمد456009104614
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.3520200معلم صفتربيةإجازة1997-06-23حماه01010304161مهااريج جمال عبدالناصر تركاوي456109104615
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال81.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-05-08حماه05010370937خديجهبراءه ناصر الناصر456209104616
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.7720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-24الالذقية06170025190رئيفةامل ناصر سلوم456309104617
وزارة الزراعة الال64.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05160012219سميرهعبير احمد عيسى456409104618

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.3120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-25الالذقية06220006665داللراويه عدنان فوزي456509104619
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.3520200معلم صفتربيةإجازة1994-10-05حماه05010644211فتحيهخديجه عبد الفتاح السمير456609104620
هندسة ميكانيكية إجازة1988-01-07حماه05090008760ابتسامعلي عبدالكريم عبدو456709104621

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2056مدرس مهندسوزارة التربيةالال74.4920132طاقة متجددة-ميكانيك

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-27طرطوس10040003556ابتسامروز خليل سليمان456809104622
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال56.2220080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-16الالذقية06160019803ثروهريم جابر عديره456909104623
1936معلم صفوزارة التربيةالال77.5620170معلم صفتربيةإجازة1995-05-20حماه05040020216تغريدحنان سليمان الحلوه457009104624
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-09-07الالذقية06040001690سهامرنيم احمد مياسه457109104625
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1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03حماه05010175784شهيرهرنيم احمد المحمود457209104626
1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال64.7320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05010242821آمنةمنى أنور الحسن457309104627
1938مدرسوزارة التربيةالال63.3220140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-23الالذقية06170022322بديعههديل سميع مصطفى457409104628
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.9320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-28حماه05160036876سحرباسله علي حسن457509104629
1938مدرسوزارة التربيةالال63.6220160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حماه05150060359سميره القاتولحال سلمان صبح457609104630
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةنعمال59.2220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-25حمص04170084654فاطمهالهام زياد المنصور457709104631
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.1420210معلم صفتربيةإجازة1998-06-22حمص04030076239سمرريم احمد الدالي457809104632
501معاون رئيس كتابوزارة العدل349دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال59.6620145حقوقحقوقإجازة1987-01-16حماه05140009974رسميهريان طراف وحيد457909104633
1997مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال72.5120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01حماه05010740358رناءبراء دياب االحمد458009104634
البرمجيات ونظم هندسة معلوماتيةإجازة1995-10-05حماه05010311387كريمهأريج عماد الدين عيسى458109104635

المعلومات

2060مدرس مهندسوزارة التربية2061مدرس مهندسوزارة التربيةالال74.5320200

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةنعمال62.4920210معلم صفتربيةإجازة1998-09-02حمص04030012326هندحياة حميد النقري458209104636
1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال76.5220210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-08-15حماه05150010721ملوك ديبريما عصام وطفه458309104637
1936معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2420183معلم صفتربيةإجازة1993-01-10حماه05220025321حبوستمام خالد المحمود458409104638
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.0720190معلم صفتربيةإجازة1994-01-19حمص05070039585روعهصبرين عماد الزعيم458509104639
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.2820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10250006746هوالرنيم سعيد حسن458609104640
1939مدرسوزارة التربيةالال63.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-18حماه05010557394سميره هويسبشرى احمد هويس458709104641
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.6120210معلم صفتربيةإجازة1999-05-12حماه05010731374سميرهرزان منير العيسى458809104642
وزارة الزراعة الال66.6320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-10-12حمص04010394687سالمصفاء حسن زمام458909104643

واإلصالح الزراعي

1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1081مدرس

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال64.0220141لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-01حماه05220024547عزيزهكرمو نصر هللا المحمود459009104644
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04030033387ودادمايا جابر بدر459109104645
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.2620190معلم صفتربيةإجازة1996-05-01حماه05140003819سريا ليالحنين محسن دنيا459209104646
وزارة التعليم العالي الال71.2420210طب أسنانطب أسنانإجازة1998-01-13حماه05100059255ماريزينه شاهين شاهين459309104647

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-10حماه05120016263علوهالحوراء حسين حيدر459409104648
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.6820190معلم صفتربيةإجازة1993-02-16حماه05160039309سميرهصفاء يوسف ديب459509104649
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال70.7020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-08-24طرطوس10030012199فكتورياربا محمود قاسم459609104650
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.0020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05150000516ربابهبة عماد الدين زينو459709104651
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.0220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020049717خلودهبه عبد القادر العليوي459809104652
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال61.2720200معلم صفتربيةإجازة1995-07-16حماه05140001020آمنه محفوضعفاف يوسف حسن459909104653
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال71.1120180علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1992-01-25حماه05160003913عفافرشا حسان ابراهيم460009104654
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال66.4520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-07حماه05140025451هيامانغام عقل عديره460109104655
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.9920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-01حماه05160013314لينانور عماد رستم460209104656
342دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية346دارسوزارة الماليةالال56.4320142حقوقحقوقإجازة1987-03-31الالذقية06200077563نجوهمهند جالل خضور460309104657
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةنعمال58.57201610تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-23الالذقية06090086557منتصفاحمد يوسف القريمه460409104658
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال60.1920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-09حماه05210030939تركيهربى عبدالرحمن الصطوف460509104659

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة التعليم العالي الال59.8320072طب بيطريطب بيطريإجازة1982-01-02حماه05010163768سعادسامر أحمد كزكز460609104660

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1993-08-05حماه05120032144ثنيهاناس يونس فضه460709104661

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال67.1720200فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال77.3620200معلم صفتربيةإجازة1984-01-20طرطوس10050013937سركس أخرسنجاح عبدو دعبول460809104662
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.9320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-28حماه05150014055نجاحريم محمد علي رجب460909104663
1938مدرسوزارة التربيةالال56.8220173جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-19الالذقية06220026087فهيمهاسعد توفيق دشر461009104664
1938مدرسوزارة التربيةالال62.9920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-15الالذقية06120023872ريحانهرجاء سليمان الجدلي461109104665
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.1920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-03حماه05190014277سعادوفاء علي شعبان461209104666
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.1220170معلم صفتربيةإجازة1994-08-01حماه05020040219سكينهشفاء ابراهيم حمروش461309104667
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.9220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-11حماه05160039491سروهرشا رمضان علي461409104668
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.1820210معلم صفتربيةإجازة1996-01-02حماه05160036688محاسن شبليكندة فائز األحمد461509104669
1961مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال76.6720040شريعةشريعةإجازة1971-11-03حماه05010210217خدوجهناء مصطفى الحسين461609104670
1938مدرسوزارة التربيةالال56.9220170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05160044793صفاءسراب ياسين علي461709104671
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.5720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-23الالذقية06120015068امينهعبير محمد احمد461809104672
1953مدرسوزارة التربيةالال60.3520190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10حماه05020013091أمونايمان خالد سليمان الصالح461909104673
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال63.4920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02حماه05150005637أملنغم علي علوم462009104675
1938مدرسوزارة التربيةالال63.4220210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-25حماه05160044808صفاءنايا ياسين علي462109104676
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.4620100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-19طرطوس10010027597اميرهسمر يوسف حسن462209104677
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال63.2320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05050002748فاطمه المعمارمها محمد نزير النجار462309104678

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1072مدرس

1945مدرسوزارة التربيةالال58.1820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-23حماه05200010579ريم الديوبرمى عبدو رحال462409104679
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال58.0220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حماه05020062987هندفايزه رضوان الخراش462509104680
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.8920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06190006452لميسروان سمير حماد462609104681
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.0320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-25حماه05150041028مديحهصفاء احمد حسن462709104682
1011أخصائي تغذيةوزارة الصحةالال69.5420200تغذيةعلوم صحيةإجازة1997-01-01حماه04220003754ابتسام عليسناء علي تكروني462809104683
وزارة الزراعة الال56.2720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-07-10حماه05050067385ركنيهفاطمه مصطفى عبيدو462909104684

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1997-01-01حماه05150111664خديجة عثمانمالذ ابراهيم ابراهيم463009104685

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال71.5320202فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال79.5220180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-01حماه05010133866ملكاسراء عبد المنعم الشامي463109104686
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.2620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05160040071ساميهعائده منير الحسن463209104687
وزارة التجارة الال71.2420210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-07-04حماه05150036260ميرفترنا محمد مصطفى463309104688

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1973مدرسوزارة التربيةالال72.9720210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-01-01حماه05160035859ليندهرائده عيسى علي463409104689
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال66.5220180معلم صفتربيةإجازة1995-09-20حماه05140026363كهرببتول راجي علوش463509104690
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.7020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020002367نعيمة العمرندى أحمد الكيال463609104691
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.4820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-10حماه05200048589اعتمادعفراء احمد الرجب463709104692
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال62.8720180معلم صفتربيةإجازة1995-10-01حماه05010227515فطيمهبه قاطع الحسون463809104693
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05200001994حنانندى يوسف الديوب463909104694
1935معلم صفوزارة التربيةالال70.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-09-18حمص05170026114سمرنغم فيروز حسون464009104695
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.3520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010600148هدىفاطمه علي الكردي464109104696
فيزياء <-العلومإجازة1991-09-12حماه11040015377فوزيه شاليشنور حسين عفوف464209104697

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال66.7720200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1934معلم صفوزارة التربيةالال66.6220200معلم صفتربيةإجازة1997-03-05حماه05030029432بهيجهفاطمه يحيى اسماعيل464309104698
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال70.0620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-03حماه05170011296محاسنروان يحيى درويش464409104699

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

وزارة التجارة الال70.5520190اقتصاداقتصادإجازة1991-01-18طرطوس05190025655وجيهههال بهجت اسبر464509104700

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

944مدققوزارة الموارد المائية922

وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال57.1120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-02حماه05010420012يسرىميسون الياس الديوب464609104701

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال66.8520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-12حمص04010806824هيامريم حسن النعيمي464709104702
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةنعمال62.0520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-15حماه05200095847حوريه مهناضحى علي ابراهيم464809104703
وزارة الزراعة الال57.0420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-22حماه05150070647نجيدهدولت احمد علي464909104704

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1080مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.4020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020111247هناءغيداء صادق ابو عيوش465009104705
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.8120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05020024955هدىهنادي بشار الحميد465109104706
1953مدرسوزارة التربيةالال67.4820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05020039014خلودغدير عيد العيد465209104707
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال65.4120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-05حماه05120026552نجيبهحنين جودت لولو465309104708
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.8620170معلم صفتربيةإجازة1994-04-10حماه05020076095مهىرفيف محمد نمر465409104709
وزارة التجارة الال83.8320150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-01-01حماه05010393979داللريما عبدالباسط الحوري465509104710

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

1944مدرسوزارة التربيةالال61.9620160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-22حماه05030050205سميرهلمى سليمان الحسن465609104711
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال66.0920180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه10020030008ساميهالنا راتب عيوش465709104712
وزارة االتصاالت الال66.2020180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-04-15حماه05040013791وفاءأشرف زهير سلوم465809104713

والتقانة

1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربيةالال62.4420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-12حماه05050142027جوهرهبيرته عبد هللا ضاهر465909104714
فيزياء <-العلومإجازة1995-09-12حماه05060010614سناءضحى سامي رضوان466009104715

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال71.0620200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010387115سوسنبراءه عارف سعد الدين466109104716
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05010344819مريمصفاء عمر الديري466209104717
343دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية337معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.9420130حقوقحقوقإجازة1988-04-12حماه05160005895الهامهناء حيدر رمضان466309104718
فيزياء <-العلومإجازة1986-09-10حماه05010421228منيرهمي محمد احمد466409104719

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال68.2820170فيزياء

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.3020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-17حماه51600006839سميرهرغد اسعد التامر466509104720
1934معلم صفوزارة التربيةالال65.8920170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05030035144روضهروعة محي الدين الطالب466609104721
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.1920020لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-06-20حماه05140019491مدنيهكنان جدهان عديره466709104722
1961مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال74.4020040شريعةشريعةإجازة1971-11-27حماه05010492938فاطمةخديجه صطوف العلوش466809104723
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-12حماه05190024173يسرى حمادهزار محمد الحلو466909104724
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال79.5420160معلم صفتربيةإجازة1995-01-10حماه05020042438رقيهصفاء حسن الجلطه467009104725
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال75.9620170معلم صفتربيةإجازة1995-09-04حماه05010658006حليمهاالء محمد جوخدار467109104726
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال66.2120110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-16حماه05150044643رمزيهعتاب اسماعيل حسن467209104727
1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال67.7920210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-03-15حماه05150057750عيدهبتول محمد الكيبي467309104728
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال59.7320162لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-05حماه05050151166غادهعمار نوفل الشيخ يوسف467409104729

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1072مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال58.3520071جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-04-15حماه05100041119رسميهجميل محمود الدريوسي467509104730
1955مدرسوزارة التربيةالال64.7920160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-25حماه05100015664فيفيانسلمى سليم النجار467609104731
1971مدرسوزارة التربيةالال71.0420200تربية رياضيةتربيةإجازة1993-01-10حماه05010458253صباحساره شحود اليازجي467709104732
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال57.0120150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05100035556شاديهندى حسن سليمان467809104733
وزارة االتصاالت الال68.0220180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010084640ختامرزان محمد بشار البرازي467909104734

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال63.1220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-25حماه05010622548رانيهفاديه فؤاد الدياب468009104735
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.6420180معلم صفتربيةإجازة1996-07-01حماه05210050741ردهحنان علي العليوي468109104736
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال57.9520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-01حماه05010041910ليلىخيرات مظهر حران468209104737

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.4420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-02حماه05120029420ثناء مرتضىخوله أحمد ديوب468309104738
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-10حماه05100054267فاطمهنور احمد منصور468409104739
1947مدرسوزارة التربيةالال60.6520211لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-01-02حماه05020059053خدوجمحمود أحمد الشيخ عوض468509104740
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.5220210معلم صفتربيةإجازة1998-09-12حماه05120002115لينارشا فؤاد شحاده468609104741
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.8720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020010620هناءراما عماد التوم468709104742
وزارة الزراعة الال63.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-19حماه05150005285سهامنور الهدى علي الشيخ علي468809104743

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1999-01-05حماه05190023973ريمهديل اياد علي468909104744

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.8120210فيزياء

1943مدرسوزارة التربيةالال64.8620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-06-27حماه05020016766فاطمهثناء محمد الزايد469009104745
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.1220180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020067579سلوىفاطمه طاهر الشيخ احمد الياسين469109104746

فيزياء <-العلومإجازة1992-04-29حماه05050016416ابتسامرهام كريم ورده469209104747

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال65.6020200فيزياء

واإلصالح الزراعي

1076مدرس

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1994-10-04حماه05010176252رجاءماسة عزام يعقوب469309104748

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال92.7220210

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.7920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-22حماه90050002010لميةاسماء عمر حايك469409104749
وزارة االتصاالت الال62.1720160محاسبةاقتصادإجازة1989-01-01حماه05010091257حزامياحالم احمد الشمالي469509104750

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 73معاون رئيس شعبة

االجتماعية والعمل

88معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010396529غاليهتبارك حسان تركماني469609104751
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.5320180معلم صفتربيةإجازة1996-03-25حماه05220023755هالعفراء خالد ابو العيون469709104752
1948مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال59.4320070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05010252273هياماماني احمد ابو زمر469809104753
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.6720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-16حماه05010592444زهوهماريا وليد طالب469909104754
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال73.0220160معلم صفتربيةإجازة1994-01-22حماه05210038192مريمباسل كرمو احمد470009104755
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.5120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-20حماه05080026231حدودصالح طرقي المحمد470109104756
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.2520180معلم صفتربيةإجازة1996-04-17حماه05200080142زهدهمنى حسين العيسى470209104757
1977مدرسوزارة التربيةالال82.0220170تربية رياضيةتربيةإجازة1993-09-04حماه05090025358ميادة النجاررحاب حسين ابو حالوي470309104758
وزارة الموارد الال61.8620060جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1983-01-25حماه05120047067غصونفادي محمد داؤود470409104759

المائية

2141جيولوجيوزارة الموارد المائية942باحث

وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.5320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-06-01حماه05010367687امنهسناء عبدو السليمان470509104760

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05020099445ندىتركيه عبد العزيز ابو جدعان470609104761
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1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.1720210معلم صفتربيةإجازة1997-04-07حماه05120018446سلوىرشا فيصل وسوف470709104762
1957مدرسوزارة التربيةالال67.2620219شريعةشريعةإجازة1991-02-01حلب05110015559صفاءسليم محمد اليوسف الضايع470809104763
وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-29حماه05210019512سهامآيات احمد الحسن470909104764

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1993-01-01حماه05010644144كوكبلينا احمد القاسم471009104765

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.6820170كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1943مدرسوزارة التربيةالال78.0320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05020065284الحيصيهغنى هيثم الحيصة471109104766
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.7120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حمص04010953462فاطمهبشرى محمد المصري471209104767
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال75.6620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010037841صبحيه الزعبيمؤمنه ابراهيم الشعار471309104768
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010471833عليالين محمد حالق471409104769
وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال79.8820130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-09حماه05010099266ايمانعفراء غازي زيدان471509104770

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال60.9720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-24حماه05010545572سميحهليديا محمد الزويل471609104771
1933معلم صفوزارة التربيةالال78.0420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10حماه05010487390سحرصفاء حمدو سواري471709104772
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال67.8920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010289224امانيسنا وليد دعدوش471809104773
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال59.9220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-26حماه05010011042ندىراما محمود شقره471909104774
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال71.7620160معلم صفتربيةإجازة1994-01-10حماه05020095263روضهأخالق عبد الرزاق بديوي472009104775
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.8420180معلم صفتربيةإجازة1994-02-07حماه05220005851نسيمه ابو العيونصفاء مصطفى الحسين472109104776
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.6620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-12حماه05010300879ضحيهفاطمه احمد الشنتوت472209104777
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.0120160معلم صفتربيةإجازة1993-05-16إدلب07010116365نهلةرنيم عبد الوهاب مجلوبة472309104778
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.1520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-05حماه05010124391غادهمؤمنه محمد ممدوح يغمور472409104779
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.9920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-05حماه05010082827عائشةرزينه محمد الربوع472509104780
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.1920180معلم صفتربيةإجازة1994-06-01حماه05140017306صبريهمحمد علي بقيلي472609104781
معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية57معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال62.6820040محاسبةاقتصادإجازة1982-04-01حماه05010380988ضحوكزهنيه مصطفى بشار طيفور472709104782

الموجودات

347دارسوزارة المالية925

وزارة الزراعة الال70.1220150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-04-15حماه05010184820منىمروه محمد فيصل العلوان472809104783

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 200معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 203معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

وزارة التجارة الال76.6020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-05حماه05010622175سروهسميحه احمد عرار472909104784

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.0520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05010430470وفاءبيان محمد نقار473009104785
1939مدرسوزارة التربيةالال66.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010367954ماجدةبيان عبدالحليم كمالة473109104786
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال70.4420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-10حماه05040029491الهاممناهل حمود العثمان473209104787
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.8820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-02حماه05010316541قمرسلوى محمد نضال قرة بوالد473309104788
1939مدرسوزارة التربيةالال64.0720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-01إدلب07090083968املهبة سليم القاق473409104789
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال64.7620090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01حماه05020075522فاطمهرحاب يحيى خالد473509104790
وزارة التجارة الال71.8020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-04-24حماه05010384830حياهوالء عبد المجيد سوتل473609104791

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.7720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-10حماه05010641546منىنور الهدى عبد الرحمن الصباغ473709104792
وزارة التجارة الال67.5720200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-06-01حماه05010373311سوسنأالء عبد الرحمن عبد الواحد473809104793

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربيةالال60.5120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-14دير الزور09010239551دعاءكنانه مصطفى نوري473909104794
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6720180معلم صفتربيةإجازة1995-03-01حماه05200027478سعادفائزة وحيد الحبيب474009104796
وزارة الزراعة الال57.7820010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-01-02حماه11090004636وفيده اسعدطروب توفيق أسعد474109104797

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1094مدرس

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1086مدرس

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال57.5920070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-19حماه05160007188ودادسوسن شعبان حمدان474209104798

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.6020170معلم صفتربيةإجازة1995-06-01حماه05030059372مريمجواهر عيسى ملحم474309104799
1933معلم صفوزارة التربيةالال64.1320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010318983رباحقمر عبد الستار حديد474409104800
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال73.2120130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-01حماه05150105382عفافبانا فؤاد حسن474509104801
تصميم غرافيكي فنون جميلةإجازة1991-02-06حماه10160114077سعاد عباسلبنى علي علي474609104802

وملتيميدي

1981مدرسوزارة التربيةالال72.7620180

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.8020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05160018987فلاير رجبريم محمد احمد474709104803
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال62.2720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-25حماه05190005388توفيقهرندا محمد محفوض474809104804
1933معلم صفوزارة التربيةالال76.2420190معلم صفتربيةإجازة1997-05-01حماه05010571209آمنهاسراء مصطفى المصري474909104805
وزارة الزراعة الال68.2720130إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-02-17حماه05170018907منيرهانشراح نصر درداري475009104806

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

فيزياء <-العلومإجازة1988-02-18حماه05150013435عفافاالء فؤاد حسن475109104807

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.3620120كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1097مدرس

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

1936معلم صفوزارة التربيةالال62.5920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05070035477هيامرحاب حسن الموعي475209104808
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال68.1620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-05حماه05170039828حسنه عليروال محمد ديبو475309104809
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.5720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-15حماه05150059631كليمهكارين يونس حبيب475409104810

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.8020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05120048587املراما نوفل سليمان475509104811
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-15حماه05020021325مريماالء عوض العتر475609104812
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.0320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-01حماه05020022164صفيهختام محمد العتر475709104813
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.9320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-04حماه05030017744سميرهروكسان انور العبد هللا475809104814

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.8920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-05حماه05200048812خالديه العبدآمنه بدر حاويده475909104815
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال59.6520100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-24حماه05050027975قطفهديانا حسن جبر476009104816

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1080مدرس

1943مدرسوزارة التربيةالال59.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-20حماه05020005805حفصهعال عبد الكريم العلي الخالد476109104817
وزارة الزراعة الال61.7320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1999-01-28حماه05020076627رضيهرنده عمر الخالد476209104818

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

فيزياء <-العلومإجازة1994-04-26حماه05110071230خالديه الدرويشأنيسه محمود الدرويش476309104819

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال71.2420190كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1097مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1939مدرسوزارة التربيةالال55.6820010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-09-01حماه05010490443عائشههيفاء عبد الرزاق موسى باشا476409104820
فيزياء <-العلومإجازة1995-10-15طرطوس10240021610انعامزمان تميم ابراهيم476509104821

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.1120200فيزياء

1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.8620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-30حماه05140022271معينهميس يوسف قبقلي476609104822
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.8320200معلم صفتربيةإجازة1997-06-12حماه07250040616فلايرامل فواز العطو476709104823
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.6920200معلم صفتربيةإجازة1998-05-31حمص04010119199انتصارريم سلمان علوش476809104824
فيزياء <-العلومإجازة1997-06-30حماه05200008262حنانفال غزوان عوش476909104825

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال66.9120210فيزياء

1938مدرسوزارة التربيةالال60.5420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05150097894جميلهصبا خضر حسنه477009104826
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1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال55.9020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-16حماه05100035908خطيرهاسماء علي شلهوم477109104827
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.4820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-04طرطوس10180000174كوكبزينب سلمان زمام477209104828
1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال60.0020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-29حماه05200078866نعام الرمضانعبد الكريم محمد الحسين477309104829
الدراسات المالية اقتصادإجازة1990-05-01حماه05150092888فاطمهلورين احمد عباس477409104830

والمصرفية

وزارة التجارة الال67.6520130

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال61.6020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-20الالذقية06220033326حنانماري رامز فوزي477509104831
وزارة الزراعة الال57.6220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-19حماه05070014844سلوىدعاء ضاحي عفوف477609104832

واإلصالح الزراعي

1073مدرس

وزارة الزراعة الال63.9520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حماه05070015825نجاحنهى اصف زريق477709104833

واإلصالح الزراعي

1941مدرسوزارة التربية1072مدرس

1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.3420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-07حماه05010000921فوزيهآسيا خالد الجاسم477809104834
1953مدرسوزارة التربيةالال62.0920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-03حماه05050014833رفعهعبير يوسف الحفيان477909104835
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.5420030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-04-17الالذقية06040002449بديعهرويدا علي الجوني478009104836
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5420170معلم صفتربيةإجازة1994-04-02حماه05100023926ايماننور ميخائيل ديوب478109104837
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.3520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-05حماه05010679823اديبهشيماء خالد الحفيان478209104838
1995مدرسوزارة التربيةالال71.2520130إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1991-01-30حماه05190004704فتاة عيسىساره هيثم خضور478309104839
1948مدرسوزارة التربيةالال57.6020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-06حمص04140021074سفيرهرفاه غانم غانم478409104840
فيزياء <-العلومإجازة1988-03-19حماه05060009356فايزهوالء عقاب سلوم478509104841

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.5420130كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1089مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال57.6920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-10حمص04140030224رجاءسمر احمد محمود478609104842
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.1420190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010239481حليمهدعاء عبدالكريم بردان478709104843
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال64.3620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-07الالذقية06090002781رفيقهرشا ابراهيم هواش478809104844
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10طرطوس10160002591نجال سعد الدينمريم محمد سليمان478909104845
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.1020200معلم صفتربيةإجازة1998-02-18حماه05200013680هيامأناغيم عازار برهوم479009104846
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3920180معلم صفتربيةإجازة1989-01-02حماه05010152253محاسنمها جميل خلوف479109104847
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.8220210معلم صفتربيةإجازة1998-07-08الالذقية06100069280عفراءريم وائل اسماعيل479209104848
وزارة التجارة الال84.8320180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010087418رفهرغد جمال االشرم479309104849

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.8820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20حماه05120047140فائزه داودبشرى مصطفى ابو صالح479409104850
945دارسوزارة الموارد المائية338معاون رئيس شعبةوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.3320164دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-08-01حماه05200077443فائزهسينان علي العباس479509104851

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.1920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-30حماه05030042630هياممريم نصر االحمد479609104852
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-10الالذقية06090043081زهرديما جابر صقور479709104853
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.7720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020098095تركيهسوسن عبدهللا العظم479809104854
1936معلم صفوزارة التربيةالال74.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-04-19حماه05010552022عائشه الصالحعائده عدنان القليع479909104855
1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال66.7020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-22الالذقية10110001544اديبةبشرى احمد محمود480009104856
وزارة الزراعة الال64.5420120إرشاد نفسيتربيةإجازة1969-08-12حماه05140001980خزامهصالح ديوب حميده480109104857

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1099مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.5620062لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-01حماه05200061927مريمحسان حرشو الكالوي480209104858
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال66.9120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05100064740وفاءشيم رفيق محمد480309104859
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.6720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-11حماه05010175252غصونعال محمد الدياب480409104860
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-08-03حماه05010417515اكتمال الحمودغنوه احمد هرموش480509104861
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.7420215لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-20طرطوس10100030732نورهمحمد محمود شعبان480609104862
1996مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال76.9220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-25حماه05180006487اديلمروه محمد ابراهيم480709104863
1935معلم صفوزارة التربيةالال67.0320210معلم صفتربيةإجازة1999-03-02طرطوس10110013412منىميس محمد محمود480809104864
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.9820100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-19حماه10170015490روسياثراء حسن علوش480909104865
فيزياء <-العلومإجازة1998-09-12حماه05150080576انعامديمه يونس عمار481009104866

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.5220210فيزياء

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.9920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-08حمص04170097090نجاحعائشه عبد هللا فرزات481109104867
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-04طرطوس10140001796شهيدهفلك اسماعيل سالمه481209104868
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.3420140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-14حماه05050062268نجاحمنار جمعه الحسين481309104869
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال71.4720110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-20حماه04170084426مجيده الشعبانوفاء عبدو االبراهيم481409104870
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05020063012خيريهرحاب احمد بلوظ481509104871
1938مدرسوزارة التربيةالال62.7520180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-24حماه05170010320فلايرلمى موسى عثمان481609104872
وزارة الزراعة الال66.0920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-05حماه05150006367رائدةرنيم حسن حمامة481709104873

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال67.6620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-26الالذقية06090017919امالهبه احمد عبود481809104874
1933معلم صفوزارة التربيةالال70.7520210معلم صفتربيةإجازة1995-03-02حماه05010246044خديجهمنال محمود العلي481909104875
1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال56.4720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-25حماه05170008617نجاةسراء خضر مظلوم482009104876
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال56.3220152لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-28حماه05010282441صفيهعمار غسان الرمضان482109104877
وزارة الزراعة الال66.0420210إرشاد نفسيتربيةإجازة1979-10-01حلب02390032889ثناءآسيا علي العلي482209104878

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1091مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباء342دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال55.6620140دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-03-29طرطوس10090063986سعاد فارسثائر آصف محفوض482309104879
1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال61.7020200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-15حمص04170005298فاطمهعائشه عبد هللا الضامن482409104880
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.9220210معلم صفتربيةإجازة1995-06-24حماه05160025641ايداعفرح عبدالكريم محمد482509104881
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.0520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-28طرطوس06110065848سلوىعبير عباس ابراهيم482609104882
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال54.7520200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-31حماه05140001723جميلهسهى سهران مسعود482709104883
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.7120050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-05حماه05020020933وصالسهير محمود المليحان482809104884
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.6920120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05طرطوس10040024257سالم كناجرهف يونس كناج482909104885
1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال69.5520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-07-20حمص05030065070عبيرعال هاشم الونوس483009104886
فيزياء <-العلومإجازة1997-01-30حماه05150014317ابتسامزينب مصطفى حسامو483109104887

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.9020200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.8220090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-03حماه10020035295سكينهرانيه علي العلي483209104888
351معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.7020104حقوقحقوقإجازة1984-04-12حماه05050025601فاطمهمصطفى منير شحود483309104889
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.4920200معلم صفتربيةإجازة1997-08-25حماه04050000645عبيرنغم نور الدين الديب483409104890
فيزياء <-العلومإجازة1991-05-04طرطوس10120000538انيسهفاطمه شفيق معال483509104891

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال68.9720210فيزياء

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.9320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-06الالذقية06010121836سناءنجالء وليد عويكه483609104892
1938مدرسوزارة التربيةالال58.7820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-16حماه05170045453حلوهدالل ميهوب داؤد483709104893
1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالنعم60.5120180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-24حماه05160036038رغادبانا عارف صالح483809104894
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال60.3320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-08طرطوس10170021343فاطمهعفراء عبد الرحمن عيسى483909104895

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال57.6520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-28حماه05120020829سعادعمار مصطفى فاتي484009104896
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.2920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-05حماه05010214401خديجهمادلين خالد المحمود484109104897
1955مدرسوزارة التربيةالال56.0320210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05160033587آمالزهور مرشد خضور484209104898
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.6720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-01الالذقية06170012689سروههبا حسن اسماعيل484309104899
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.0620180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-02طرطوس10160134145هانياروان محمود ابراهيم484409104900
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.3220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-06الالذقية06020009941زيناسوسن منتجب فضه484509104901
وزارة الموارد الال71.4020160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-05-01حماه05050138545غازيهراما محمد سنكري484609104902

المائية

942باحثوزارة الموارد المائية940باحثوزارة الموارد المائية941باحث

1934معلم صفوزارة التربيةالال63.4120200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01حماه05010596405ريامرح محمد االسعد484709104903
فيزياء <-العلومإجازة1997-01-30طرطوس10230004960ساميه عليبانه حيدر ابراهيم484809104904

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.0120210فيزياء

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.2920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-26الالذقية06090017420منىرشا محمود ناصر484909104905
346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية343دارسوزارة الماليةالال60.0220197حقوقحقوقإجازة1988-08-02حماه05010045836مهاباسل علي حسن عمار485009104906
الدراسات المالية اقتصادإجازة1986-08-19حماه05160024830نادياعالء يونس علي485109104907

والمصرفية

وزارة التجارة الال60.3020121

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1992-08-18حماه05150051594هناءحنين محمد زبيدي485209104908

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال66.4520200كيمياء بحته

واإلصالح الزراعي

1983مدرسوزارة التربية1982مدرسوزارة التربية1082مدرس

1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.7420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-14طرطوس10140009416كوثرتهاني غسان حمود485309104909
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.6520201لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-11حماه05120023305فكرهحارث يوسف اسعد485409104910

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1080مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال64.2620120جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-15طرطوس10090027108امنه ملحمنوره محمد الشيخه485509104911
وزارة االتصاالت الال74.6420180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-09حماه05020010761نجالءاماني كشتو الكشتو485609104912

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.4920138لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-20حماه05110017714انتصارشادي ابراهيم نعمان485709104913
فيزياء <-العلومإجازة1998-01-10طرطوس10110016917سحربشرى رفيق ديبو485809104914

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال67.5020200فيزياء

1939مدرسوزارة التربيةالال62.9420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-15حماه05010797681امينهبيان خالد شحود دياب485909104915
1945مدرسوزارة التربيةالال60.9520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-28حماه05010413099شاديههاله رفعت عكاري486009104916
1935معلم صفوزارة التربيةالال59.5220200معلم صفتربيةإجازة1996-08-06حماه04010374209ميساءمارلين بدر العجي486109104917
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.4420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07210087272ناهدأماني أحمد عماد طماع486209104918
1938مدرسوزارة التربيةالال58.2520172جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حمص04120056591عليا شقوفمحمد عبد الكريم شقوف486309104919
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.2220100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-01الالذقية06200061136أمالهمسه سلمان دعدع486409104920
1960مدرسوزارة التربية1958مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال68.9220180شريعةشريعةإجازة1994-01-01حماه05010004941وفاءعبدالقادر مازن االطرش486509104921
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال68.7020202معلم صفتربيةإجازة1979-09-20حماه05010298597يسرىانس شعبان المصطفى486609104922
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.7820210معلم صفتربيةإجازة1995-01-06حماه05160005049رقيهريم محسن سلمان486709104923
1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال67.5420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-06-14الالذقية06110055848رقيهايمان محمد عبد الحميد486809104924
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.3220200معلم صفتربيةإجازة1991-01-05حماه05100038495قنيعهرؤى ابراهيم اسعد486909104925
فيزياء <-العلومإجازة1988-10-09طرطوس10090029005فهيما العصمحمد علي اسماعيل487009104926

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال71.1820134فيزياء

واإلصالح الزراعي

1985مدرسوزارة التربية1083مدرس

وزارة الزراعة 1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.1420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-11-01طرطوس10260012238غادهرهام ناظم ونوس487109104927

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال58.3920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-01حماه04010409943هنودريم منذر احمد487209104928
1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال67.1720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05220028024عائشهامنه عبد الرحمن اسويد487309104929
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال60.8620110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-25الالذقية06090140865ملكهعزيزه منير محرز487409104930
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال84.7520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020159227فاطمهبشرى غازي العبيدي487509104931
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةنعمال68.2820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-02-18الالذقية06110021550فاطمه عطيهيارا نضال حميدي487609104932
وزارة الزراعة نعمال65.2120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-09حماه10160053415هاالسناء وجيه سليمان487709104933

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1077مدرسوزارة السياحة1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال63.5720070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-11حماه05010673680ابتسامنسرين محمد ديب الحميدي487809104934
وزارة الزراعة الال65.8020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-21حماه05050101693هالهاسماء حسين السكاف487909104935

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1996مدرسوزارة التربية1997مدرسوزارة التربية2001مدرسوزارة التربيةالال67.4720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-01-29حماه05110032623رويدهنور كرمو سليطين488009104936
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.0920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01الالذقية06020068403مانيهريم رئيف دويبه488109104937
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال64.1620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-10طرطوس10020019272نورااليسار عيسى المجبر488209104938
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-15الالذقية06220010116حميدهمرام معين عثمان488309104939
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال68.8120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-19طرطوس10160125183هويداسمر معروف محمد488409104940
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.2320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-07حماه05010319600مريمسلمى فياض جوهره488509104941
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال62.3620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-16حمص04140042429منىمها علي خضور488609104942
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال53.5420150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05020058866خولهجميله محمد الشيخ عوض488709104943
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.2420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الالذقية06040000017نجاححال زكي جبور488809104944
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.6820170معلم صفتربيةإجازة1994-02-01حماه05020076097خديجهاريج طه محمد488909104945
وزارة الزراعة الال72.6620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-28حماه05150000011خديجه شحادهوالء عماد الدين رستم489009104946

واإلصالح الزراعي

1995مدرسوزارة التربية1081مدرس

وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال69.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-09حماه05150107611افتخارخلود وحيد ابراهيم489109104947

واإلصالح الزراعي

1996مدرسوزارة التربية1081مدرس

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال54.0120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-06الالذقية06100064712حسناهند فيليب طيار489209104948
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال59.7820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الالذقية06020069006الهاممنار محمود عمران489309104949
وزارة االقتصاد 261محلل إداريوزارة الصناعة259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال61.8520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-02-23حماه05150005084خزامىعلي محمد الشيخ علي489409104950

والتجارة الخارجية

1056منسق أعمال

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال59.6520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-01حماه12020017834اسيهمنهل مصطفى المزرعاني489509104951

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1080مدرس

1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال60.5820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-05الالذقية06110051726هاالحنين علي خليل489609104952
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.1420200معلم صفتربيةإجازة1997-02-07حماه05180013277غادهنغم يونس ورد489709104953
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال69.8420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01الالذقية06010107235وليدهفاطمه احمد عرج489809104954
1936معلم صفوزارة التربيةالال63.1020180معلم صفتربيةإجازة1987-08-25حماه05010609509فاطمهاسماعيل عبد الكريم محسن489909104955
التمويل واالستثمار اقتصادإجازة1982-10-22حماه05180032773وسام حسنبيان سليمان سليمان490009104956

والمصارف

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية1078مدرسوزارة السياحةالال66.5720060

والنفقات الجارية

1090محلل إداريوزارة الكهرباء921

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.1720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-25الالذقية06110066092الهامصبا سليمان جمعه490109104957
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال55.5220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-24طرطوس10220034653ندىوالء هاشم صالح490209104958
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.9520161لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010431584فاطمهمناف علي الديب490309104959
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.5920200معلم صفتربيةإجازة1985-01-04حماه05010460506ابتسامربى خالد شكوه490409104960
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02طرطوس10220027060هدىوالء أحمد عيسى490509104961
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25حماه05020051392زكيهغفران محمد الحمدو490609104962
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال76.4820170معلم صفتربيةإجازة1996-01-21حماه05010432744ريمهياسمين احمد حماده490709104963
1955مدرسوزارة التربيةالال57.8820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-09حماه10120015019فداءسرور غازي سليمان490809104964
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال71.1820180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010311754عهدشهامه محمد مازن السراج490909104965
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالنعم62.9720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-15الرقة11060001802نجاح حسنريم باسل علوش491009104966
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال67.9720210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-03-19الالذقية06020033260سحرنورا يونس زمرد491109104967

85 من 69صفحة  12:46:51 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:حماه        الفئة:محافظة

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال60.5720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حماه05050149887علياسوسن محمد العجيب491209104968
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال63.0720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-12حماه05050115626علياسهى محمد العجيب491309104969
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.5420200معلم صفتربيةإجازة1996-09-09حماه05120039128يسرىعال طاهر األسمر491409104970
فيزياء <-العلومإجازة1996-03-18طرطوس10100000213فاتن عبد المعطيسناء صائب مير مصطفى491509104971

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.6720210فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.6020180معلم صفتربيةإجازة1995-08-26حماه05020102760عرنهوداد عبد هللا الخضير491609104972
1938مدرسوزارة التربيةالال58.0620190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الالذقية10090013968منيره ريشيديما يحيى ابراهيم491709104973
342دارسوزارة المالية945دارسوزارة الموارد المائية349دارسوزارة الماليةالال59.3720162حقوقحقوقإجازة1990-01-01حماه05120020803مناعالء احمد فاتي491809104974
1944مدرسوزارة التربيةالال59.1520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05160007264تمرهلبانا محمود صالح491909104975
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال63.0020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حمص04010170566عناياتحال عيسى المنصور492009104976
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال70.4820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05010558190رجاءنور عبدالناصر العاري492109104977
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.2420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-25حماه05030057285فاطمهتغريد عبد المجيد الحسين492209104978
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةنعمال60.1620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-08حماه05010361929فاطمةاسراء محمد ضمان492309104979
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالنعم63.1720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05الالذقية06120010135ساميه حمودنيرمين زين احمد492409104980
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال72.9120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-03-15طرطوس10090005098مريم الشغريعائشه عبد الملك الشغري492509104981
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10170034041هالة عواددانا نعيم الياس492609104982
1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباء346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.9020080حقوقحقوقإجازة1982-09-11حماه05050176006غادهآروى حسين دلول492709104983
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةنعمال60.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-23طرطوس10160021002دالل سليمانسليمان مخلوف سليمان492809104984
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.0320200معلم صفتربيةإجازة1998-02-07حماه05010654175مؤمنهايمان عبد الرؤوف عدي492909104985
1958مدرسوزارة التربية1960مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال63.2420090شريعةشريعةإجازة1986-01-01حماه05010651913رسميهمحمد عبدالمنعم خطاب493009104986
1944مدرسوزارة التربيةالال56.4320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-14حماه05180000420لوريسريتا عماد قاروط493109104987
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.7320220معلم صفتربيةإجازة1999-09-24حماه05190014132غاده علينورمان علي عيسى493209104988
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.6120210معلم صفتربيةإجازة1995-10-01حماه05120026586فلايربشرى شعالن زلوخ493309104989
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10حماه05030035904فوزيةسميه عبدالرحمن االحمد493409104990
1938مدرسوزارة التربيةالال58.2520162جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-01حماه05160039626اميرهيوسف احمد اليوسف493509104991
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال80.9820130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس05150092119عليا رزوقغاليه ابراهيم شاوي493609104992
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.1620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-05حماه05050163491نوالمنى سليمان الجردي493709104993

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1992-04-01حماه05090007147خديجهرؤى احمد الضحاك493809104994

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2006مدرس مهندسوزارة التربيةالال68.0020180هندسة إلكترونية

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.6120170معلم صفتربيةإجازة1994-09-13حماه05060004500سعادخضر محمد حمود493909104995
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.1420080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-09-15الالذقية06200088053اليدهنزيه بهجت درويش494009104996
1933معلم صفوزارة التربيةالال75.7820170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05120041269افتكارنور جمال الحسين494109104997
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال64.8520190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-11الالذقية06040039030نهالحسن علي قاسم494209104998
فيزياء <-العلومإجازة1997-04-18حماه05020087876سوريهسهاد عبد المنعم عدامه494309104999

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال71.6420210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.5820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-07حماه05140021807بحريه حسنرندا بشير يوسف494409105000
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال63.4920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-20حماه05150059488مهاشهد محمود احمد494509105001

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.5920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05220015465هناءعال محمد عشيش494609105002
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.3920160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05220025746غصونضحى خالد السعيد494709105003
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال65.0220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-02طرطوس10260038968سميره عبدوثراء شمس الدين سعيد494809105004
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال62.6620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-20طرطوس10260036060الهامروعه سالم سعيد494909105005
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-11حماه05220005909اسعافختام خالد التركي495009105006
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.0420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01طرطوس10180000206ليلىسهير عبد اللطيف خضر495109105007
فيزياء <-العلومإجازة1997-10-19طرطوس10260026595الهامنور أيمن جنوب495209105008

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال71.1520210فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال80.3920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05220013191املمنال احمد المحمود495309105009
1938مدرسوزارة التربيةالال70.0820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-30حمص04080041106فوزيههيلدا غازي األحمد495409105010
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.6620060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01طرطوس10030027188ردحه جنوببشرى احمد داود495509105011
1933معلم صفوزارة التربيةالال66.0820210معلم صفتربيةإجازة1999-03-01حماه05010305279فاتنفاطمه محمد تليالت495609105012
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.7820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-10حماه05010611778رغدههال عبدالعزيز تويت495709105013
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.6920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05220011306صبحيهريم هيثم الحسون495809105014
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-12-06حماه05110096250هيامفاطمه حيان الزيدان495909105015
1938مدرسوزارة التربيةالال60.5020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-09حماه05220003364أمينه العبيدفاطمه تركي العبيد496009105016
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةنعمال62.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-03الالذقية06200061847صباحشريهان سهيل رهيجه496109105017
1945مدرسوزارة التربيةالال56.5120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-20حماه05200024326هناءريتا موريس ديبو496209105018
1947مدرسوزارة التربيةالال65.6220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-15حماه05020054146رحابهبه حافظ علوش496309105019
1953مدرسوزارة التربيةالال57.0720130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-07حماه05020020809خديجهماجده محمد الدلي496409105020
2061مدرس مهندسوزارة التربية2066مدرس مهندسوزارة التربية2060مدرس مهندسوزارة التربيةالال72.5620210هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1997-04-01الالذقية06180001664غيداء شعباناخالص مخلص ديبو496509105021
1939مدرسوزارة التربيةالال57.0720121لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-10حماه05220003302أمينه العبيدمنجد تركي العبيد496609105022
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.1820210معلم صفتربيةإجازة1987-08-01حماه05100024427خالديهريم فايز الجرعب496709105023
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.9220123تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-31حماه05010349465رخصاتنضال محمد العز الدين496809105024
1939مدرسوزارة التربيةالال60.8420090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-11-10حماه05030043119مديحهمياده احمد عزالدين496909105025
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال65.0120155تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-07طرطوس10050012066ناديه ابراهيمغدير جهاد ابراهيم497009105026
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.3820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-20طرطوس10270012715سعاد ديوبراميا احمد الشامي497109105027
1941مدرسوزارة التربيةالال56.7820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-26حماه05030043413أمينهريهام عبدالكريم السمير497209105028
1952مدرسوزارة التربيةالال59.4320150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-25حماه05020091533خالديهباسمه فواز العلي497309105029
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.3220210معلم صفتربيةإجازة1989-11-12حماه05010304211امنهماجدة عبد الرزاق شرار497409105030
وزارة الزراعة الال69.9320190طب بيطريطب بيطريإجازة1996-01-01حماه05010469163وفاءرنيم عبدالحليم الحاج زين497509105031

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 204طبيب بيطري

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

1

فيزياء <-العلومإجازة1995-08-08طرطوس10270003906يسرى صارمبتول زكي عيسى497609105032

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.8720200فيزياء

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال62.1520160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-01حماه05100038887عرنهريهام نظير عدره497709105033
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال66.8220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-02-08طرطوس10090080449سناء سكريهسوسن ابراهيم علوش497809105034
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال60.4920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-02حماه05160031992ليلىابتهال علي راشد497909105035
1939مدرسوزارة التربيةالال71.5220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-10حماه05010736197مريمهند خالد عباس498009105036
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.5920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-05طرطوس05190026528عفاف ابراهيمسوسن عبد الحميد مصه498109105037
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.1520180معلم صفتربيةإجازة1996-06-01حماه05010644457فاتنرشا خالد ماقوقه498209105038
1938مدرسوزارة التربيةالال62.4320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-13حماه05070012390خواطرمرح حاتم سفر498309105039
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.3920190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05200007528منىكارولين حبيب جراد498409105040
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.6320210معلم صفتربيةإجازة1996-06-23حمص04010392647فاطمهامل بالل اسعد498509105041
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.6420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05190000038وفاء خيربكميرنا محمود ادريس498609105042
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020114626صفاءمضاء عبدهللا هواش498709105043
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.1520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-12-05حماه05010242689وضحىوضحة محمد الخضر498809105044
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1933معلم صفوزارة التربيةالال66.8920210معلم صفتربيةإجازة1995-02-10إدلب07180030714فاتن عوضلبنى عبد اللطيف حمو498909105045
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-25حماه05010450956فاطمهبيان غزوان الور499009105046
1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2920210معلم صفتربيةإجازة1997-11-10حماه05150086442توفيقه حسنروال سيف الدين حسن499109105047
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.8620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020098118مريمفاطمه حسن العظم499209105048
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-31حماه05100075270علياايمان عيسى ابراهيم499309105049

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1987مدرسوزارة التربيةالال68.3820200فيزياء

1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال58.5620170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-25حماه06150037681مها شيحهكريس هيثم عبيد499409105050
فيزياء <-العلومإجازة1989-03-19حماه05010066188سعادلجينه توفيق منصور499509105051

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال71.4720180فيزياء

واإلصالح الزراعي

1068مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.8520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-09حماه05160044878سعدهسهر رجب قدار499609105052
1993مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال66.9020201رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-06-07حماه05120027559كريمهأيمن محمد الحايك499709105053
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-01حماه05140015609هناءمحاسن محسن صبيحه499809105054
وزارة الزراعة 342دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةنعمال59.6720120حقوقحقوقإجازة1986-12-01حماه05100072100فطومه ابراهيمنادين سلمو العلي499909105055

واإلصالح الزراعي

201معاون رئيس شعبة

1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.3320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010371971خديجهميساء محمد العبد هللا500009105056
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال76.8320190معلم صفتربيةدبلوم1996-06-01حماه05010590973رابعه عثمان آغااسماء محمد مفاز كوجان500109105057
1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال68.0920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-15حماه05220009410فاطمهرهام عبد العزيز االحمد500209105058
وزارة الموارد الال67.9420190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1990-02-11حماه05120008312آمنهوالء محمد الشلضي500309105059

المائية

2141جيولوجيوزارة الموارد المائية942باحث

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.9720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-30حماه05010099054كوتانهفاطمه رضوان الجاسم500409105060
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال70.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-08-01حماه05170041439فاطمهبتول حسين المنصور500509105061
501معاون رئيس كتابوزارة العدل337معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.1720200دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-04-15حماه05050154527رجاءرهام نزار خلوف500609105062
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1996-06-26حماه05170016842سلوى عليرغد منذر شحاده500709105063

إلكترونية

وزارة االقتصاد الال68.8320200

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربيةالال68.2520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010581564فوزهأسماء محمود الخليف500809105064
فيزياء <-العلومإجازة1993-10-06حماه05050154533عليهليلى سعد خلوف500909105065

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.2120160كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.7720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010099058كوتانه الزرقهبراءه رضوان الجاسم501009105066
1935معلم صفوزارة التربيةالال64.0220210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05160047067جوزهاروى جبر ربيع501109105068
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0720212معلم صفتربيةإجازة1996-08-24حماه05010254687نجاحعلي رمضان القاسم501209105069
1943مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال64.6220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-26إدلب07030009713بدرية الحمودنسرين أحمد الحمود501309105070
فيزياء <-العلومإجازة1999-01-01حماه05180032144كوسرعفراء أحمد جديد501409105071

فيزياء<-وكيماء

1987مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال71.1420210فيزياء

1939مدرسوزارة التربيةالال64.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-02حماه05050169313امينهوتين محمد االبراهيم501509105072
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.0220210معلم صفتربيةإجازة1998-08-01حماه05020095624فطيمصفاء جمعه حيالوي501609105073
وزارة الموارد الال74.5920150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-02-08حماه05090009671مريم الحاجآالء أحمد الحاج501709105074

المائية

944مدققوزارة الموارد المائية943مدقق

1944مدرسوزارة التربيةالال57.6820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05030037764سميرةياسمين محمد الكيجاني501809105075
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال72.2720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020028677صبحيهرشا عبد الجليل الدوجان501909105076
وزارة الزراعة 56معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال62.9120210حقوقحقوقإجازة1998-01-01حماه05100038590شهلاير طهزينب محمد طه502009105077

واإلصالح الزراعي

945دارسوزارة الموارد المائية202معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال67.1520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05160022037ضيابنان اديب سلوم502109105078
1953مدرسوزارة التربيةالال69.7220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-20حماه05070002700لوريسدعاء ايمن رمضان502209105079
1934معلم صفوزارة التربيةالال62.5820191معلم صفتربيةإجازة1996-05-02حماه05010336967ماجدةمجاهد بسام الشمالي502309105080
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-02-20حماه05110103168سمرسلمى ابراهيم البكور502409105081
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال60.1120200معلم صفتربيةإجازة1987-03-20حماه05030008484نوفهدعد عبود الخلف502509105082
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال83.8020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1978-01-01حماه05010211739فريزه شاهينحكمه محمد دهيمش502609105083

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1086مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.4020170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-04حماه05020113909جالءلينا احمد الدالي502709105084
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال70.6020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010487333علياحوراء عبدالرحمن سواري502809105085
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال67.8120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-01حماه05160021141فريدهديانا محمد بالل502909105086
1933معلم صفوزارة التربيةالال61.0520190معلم صفتربيةإجازة1996-01-25حماه05080025806امونهعنود عبدالعزيز العلوش503009105087
محمد واصل عبد الرزاق 503109105088

العموري

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال55.6120082لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-10حماه05010152840خدوج

وزارة التجارة الال73.7120113تمويل ومصارفاقتصادإجازة1987-10-20حماه05140008734غزهملهم عبد الهادي علي503209105089

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال58.2320140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-28حماه05200015145مطيعهساره سالم الدحره503309105090
1941مدرسوزارة التربيةالال61.0720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-18حماه05050128899داللميساء محمد عبدو503409105091
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-03-10حماه05210021925خالديهعلي عبدالرحمن االحمد503509105092
346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال57.7620211حقوقحقوقإجازة1984-10-01حماه05100061463جميلهعدنان يوسف محفوض503609105093
وزارة االتصاالت الال61.8620090مصارف وتأميناقتصادإجازة1983-08-23حماه05150013278دالل صالحصبا احمد سليمان503709105094

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1968مدرسوزارة التربيةالال61.1020213علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-02-15حماه05070039630رابيهحسن محمد نصر داود503809105095
وزارة الشؤون الال58.0020160حقوقحقوقإجازة1992-01-01حماه05120022442زينبصالح فؤاد هوشه503909105096

االجتماعية والعمل

338معاون رئيس شعبةوزارة المالية342دارسوزارة المالية1004مفتش عمل زراعي

1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010664454سحر حمصياالء غسان حمصي504009105098
1997مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربيةالال68.6920210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05120023994نجوىنور اسامة مثلج504109105099
فيزياء <-العلومإجازة1996-04-13حماه05050004694طرازنسمه طارق الدبيات504209105100

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال67.7720200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1089مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

وزارة االتصاالت الال80.7820180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05020094416خديجه القاسمفاتن احمد العبد هللا504309105101

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية130معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال61.7420160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه05010537590هنداسماء رضوان طوماني504409105102
343دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال70.2420181حقوقحقوقإجازة1994-01-01حماه05100058579عيدهمحمد علي االبراهيم504509105103
1934معلم صفوزارة التربيةالال64.7420190معلم صفتربيةإجازة1997-07-10حماه05030032756نائلة المحمودوالء عمار المحمود504609105104
1973مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال68.5920210تربية رياضيةتربيةإجازة1995-06-24حماه05050083139ميساءهبه محمد الشيخ خضر504709105105
وزارة الزراعة الال63.3520210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-10حماه05030040012زريفهرهف محمد داوود504809105106

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

وزارة الزراعة الال73.2120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05050175146حبوسوئام سليمان عز الدين504909105107

واإلصالح الزراعي

1999مدرسوزارة التربية1074مدرس

1941مدرسوزارة التربيةالال60.7020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-07حماه05050016322وفاءفرح غسان السالمة505009105108
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال60.2020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01حماه05210026543رقيه الحروشسوسن مؤيد الحامد505109105109
وزارة التجارة الال69.4220193مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حماه05010830751شهيرهيوسف علي النمر505209105110

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حماه05100019027ندوهبيان اسعد كردوش505309105111
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال60.5420162لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-06حماه05150124197أمينةحسن علي محمود505409105112
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.1720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010459115شهيرهماريا متري عساف505509105113
وزارة االتصاالت الال72.5620180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010459082اليسريم طالل عساف505609105114

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال67.4020120معلم صفتربيةإجازة1988-07-29حماه11010196524راميه شقرهديمه أحمد شقره505709105115
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02حماه05060000495عليافاطمه رياض وسوف505809105116
فيزياء <-العلومإجازة1986-01-01حماه05050024242فاطمهمنى محمد الحالق505909105117

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال59.8620110كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1934معلم صفوزارة التربيةالال66.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010905624كريمهسلمى محمد السلوم506009105118
1972مدرسوزارة التربيةالال85.7220200تربية رياضيةتربيةإجازة1998-04-01حماه05010227066خديجهروز محمد اليوسف506109105119
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.7120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-12حماه05010086456املنسرين منذر شيخ خليل506209105120
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.3020180معلم صفتربيةإجازة1996-06-14حماه02010229512انعامرهف مشهور حداد506309105121
وزارة الشؤون الال64.8220150حقوقحقوقإجازة1989-07-08حماه05180000874الهامرمزي مطانيوس حبش506409105122

االجتماعية والعمل

501معاون رئيس كتابوزارة العدل56معاون رئيس شعبةوزارة التربية89معاون رئيس شعبة

1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال56.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05120032921منيره محمدربا ابراهيم محمود506509105123
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05220004516مضامهمياده محمد المحمد السعيد506609105124
1993مدرسوزارة التربيةالال96.9520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-10حماه05010450180سكينهرفا عبدالكريم رحال506709105125
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.8020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05200047867تركيه قجاويايمان عبداللطيف قجاوي506809105126
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحةالال77.2420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-01حماه05010541618دهللنشوه عبدو برادعي506909105127

واإلصالح الزراعي

1086مدرس

وزارة الزراعة الال56.9920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010398001سالمناديه احمد شماع قضيب البان507009105128

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1065مدرس

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1087مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.5220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-03حماه05170019282سناءرنيم رياض بلول507109105129
وزارة االقتصاد 259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال66.0720108إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-01-05حماه05130020442سلوىمهند خالد الحمود507209105130

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 1055منسق أعمال

والتجارة الخارجية

1056منسق أعمال

1935معلم صفوزارة التربيةالال69.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-09-29حماه05170008367مشيره كنجوميس حبيب احمد507309105131
1936معلم صفوزارة التربيةالال66.9020200معلم صفتربيةإجازة1998-08-15حماه05020043515مريمبيان عوض البكور507409105132
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3020200معلم صفتربيةإجازة1997-03-13حماه05010462603عزهبتول ضاهر ابراهيم الحسين507509105133
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.4820180معلم صفتربيةإجازة1992-06-10حماه05010401920ماجدهدعاء موفق قرطاوي507609105134
مصرف سورية 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال75.1020180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-08حماه05010254261هالهنغم ماهر عطار507709105135

المركزي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1019دارس اقتصادي

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

مصرف سورية 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال71.4520160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-01-01حماه05010506037فداءصفا خالد كلحسن507809105136

المركزي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1019دارس اقتصادي

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

وزارة التعليم العالي الال60.3320080طب بيطريطب بيطريإجازة1984-08-10حماه05010040591ملكمحمد خالد كردي507909105137

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1062مدرس

واإلصالح الزراعي

204طبيب بيطري

1939مدرسوزارة التربيةالال77.8320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1990-01-05حماه05010256300قمرمؤمنه محمود عفان508009105138
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-15حماه05010163184سميرهلينا عز الدين العلي508109105139
حاسوب ونظم اقتصادإجازة1983-11-09حماه05010535688بهيجهطارق طنوس الرحيل508209105140

معلومات

وزارة االتصاالت الال58.8020099

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

1090محلل إداريوزارة الكهرباء74معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت الال70.5920180محاسبةاقتصادإجازة1995-06-10حماه05180001228اكتمال كوساهال شاهين موراني508309105141

والتقانة

وزارة الشؤون 177محاسب رئيسيوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

االجتماعية والعمل

88معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال75.6020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05حماه05220009555شمسهرانيا محمد الشدهان508409105142
1952مدرسوزارة التربيةالال57.2620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-05حماه90050001936بهية ابو دهيسفداء ابراهيم غريب508509105143
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.1120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010035682صفاءسندس منذر كزكز508609105144
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال80.8920200معلم صفتربيةإجازة1998-06-04حماه05010410947فاطمة الغريبشيماء مروان الدياب508709105145
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.9820200معلم صفتربيةإجازة1998-08-27حماه05010410936فوزهصبا حيان الدياب508809105146
1933معلم صفوزارة التربيةالال75.8120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02حماه05220009552شمسهمرح محمد الشدهان508909105147
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-01حماه05010551832نوال وتاررنيم محمد علي السقا509009105148

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال70.0320180فيزياء

وزارة التجارة الداخلية 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال74.5220180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-09-09حماه05010648652يسرىنور سمير مصري509109105149

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1996-01-10حماه05010373544ابتسامرزان عبد هللا كنان509209105150

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال65.5920210فيزياء

فيزياء <-العلومإجازة1993-01-01حماه05010381392ملكميالد مصطفى المحمد509309105151

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال71.1420210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال80.5320190معلم صفتربيةإجازة1997-04-07حماه05010557935امنهبتول حسين سنان509409105152
1940مدرسوزارة التربيةالال54.3020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01حماه05010453292حياهريم حسن حالق509509105153
فيزياء <-العلومإجازة1995-01-06حماه05010208268هيامدعاء احمد سريه509609105154

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال71.2320200فيزياء

وزارة الموارد الال85.8320150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-05-01حماه05010073321ليلىفاطمه عادل الدبيك509709105155

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

1090محلل إداريوزارة الكهرباء921

1953مدرسوزارة التربيةالال60.2120180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05020070616ساميهمحمد احمد الضامن509809105156
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3820180معلم صفتربيةإجازة1993-08-16حماه05010502380سناءزين محمد عدنان النجار509909105157
1939مدرسوزارة التربيةالال58.6020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-01إدلب07110049245نعيسأمل درويش الشاالت510009105158
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.2920200معلم صفتربيةإجازة1997-04-14حماه05010499144فاطمهضحى صفوان المحمد510109105159
وزارة التجارة الال76.0120120نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1988-01-01حماه05020064065معززحسام دعار الحمزه510209105160

الداخلية وحماية 

المستهلك

78مشرف شبكات

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال63.9320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010116355شهامة عطارحسناء احمد الطباع510309105161

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

وزارة الزراعة الال64.1520140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-28حماه05010595294غندفدانية علي البكور510409105162

واإلصالح الزراعي

1952مدرسوزارة التربية1065مدرس

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-08-25حماه05020024487فاطمهجهيده خالد دوالني510509105163
وزارة الزراعة 501معاون رئيس كتابوزارة العدل338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.6620200حقوقحقوقإجازة1997-01-05حماه05140002987ركيزهميس صالح ليال510609105164

واإلصالح الزراعي

202معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.9820180معلم صفتربيةإجازة1993-09-04حماه05010627583سعدهمحمد بسام اليوسف510709105165
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.0520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010392785نسريناسالم نصوح القاسم510809105166
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.3020120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-08حماه05050002194لودي غيبورربى علي الحالق510909105167
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال76.4120190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-08حماه05020106949منتهىندى عبدهللا شفيع511009105168
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال69.1620191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-01حماه05070026235فوزهدياب يوسف السليمان511109105169
1936معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةنعمال62.5420171معلم صفتربيةإجازة1994-01-12إدلب07240011237فاطمة األحمدسامي عبد الباقي رشواني511209105170
260محلل إداريوزارة الصناعة259مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال60.1020030إدارة أعمالاقتصادإجازة1980-08-15حماه05150011029هاجردياال عبد الحليم احمد511309105171
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.9320210معلم صفتربيةإجازة1994-04-06حماه05010665914منىهيام فياض عباس511409105172
وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال68.0320150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010503783احسانتميم حسين الحمرا511509105173

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال60.4920210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10180004176نجالعبير محمد ضاحي511609105174
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.1020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05100033502نظيمه عبد هللازينب احمد عبد هللا511709105175
1938مدرسوزارة التربيةالال57.1820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-24حماه05180033263مسيلهمحمد علي عباس511809105176
346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال61.8920144حقوقحقوقإجازة1989-04-27حماه05100040904سرسكمحمد فايز الخليف511909105177
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.1920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-13طرطوس10110009058غانيةزينب نور الدين اسمندر512009105178
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.1720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-25حماه05220009036هجمهنور علي المرعي512109105179
فيزياء <-العلومإجازة1995-08-01حماه05160026164سميرةليال ابراهيم وسوف512209105180

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال64.8820210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1986مدرسوزارة التربية1083مدرس

1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.9720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01الالذقية06040007016هيام مواتيآالء عقل زريق512309105181
فيزياء <-العلومإجازة1994-01-01حماه05140009335كوكبعال شعالن خضور512409105182

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال66.2620200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1097مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.8220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-05حماه05170046493فاطمهلينا ابراهيم علي512509105183
1944مدرسوزارة التربيةالال65.5220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-09طرطوس10260003216لينايارا يوسف اسماعيل512609105184
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1991مدرسوزارة التربيةالال72.3520210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-02-21حماه05050003790سلوىبيان شمس الدين درويش512709105185
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.7820200معلم صفتربيةإجازة1997-06-01حمص04080034430غاده الخليلحال يوسف معروف512809105186
فيزياء <-العلومإجازة1991-05-01حماه05010542918فوزيةضحى نور الدين االحمد512909105187

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.2320170كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1998-01-10حماه05010222467ليناكوثر سهيل الحمود513009105188

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال70.2020200فيزياء

1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.2020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-04حماه05010477393عيوشتولين سليمان المصطفى513109105189
1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال69.4420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-08حماه05010268347حياةندوه محمود اسريو513209105190
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.8820130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-25حماه05150002757ميادةظالل احمد شاهين513309105191
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1988-01-05حماه05010703952سعادرشا عبد الرزاق خضر513409105192

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال95.7820190

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 130معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1938مدرسوزارة التربيةالال57.8320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01حمص04220029176خوندهعبير خضر ديوب513509105193
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.7520133لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-14حماه05010343983سعدهفياض ابراهيم حمد513609105194
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال74.1820210معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1998-02-18حماه05010437046غيداء العلوشرفا عبد الحميد علي513709105195
1997مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.0920180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-11-20حماه05180009122نجاهرزان عماد المحمد513809105196
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.6720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-14الالذقية06010391593بسيمهميرنا محمود دياب513909105197
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.5520072لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-15حماه05100037310فهميهسعيد محمد يعقوب514009105198
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.9520201معلم صفتربيةدبلوم1997-05-12حماه05100021064فلايرمحمد زياد الشاويش514109105199
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال76.3920210معلم صفتربيةإجازة1999-04-08حماه05180009164نجاةساندي عماد المحمد514209105200
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال58.3920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-12حماه05120008595هدى اسماعيلرهف نادر حسن514309105201
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال82.2220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-20إدلب07090132994غادةوالدة عبدو الشواف514409105202
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال75.9120210معلم صفتربيةإجازة1999-04-08حماه05180009162نجاةيارا عماد المحمد514509105203
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.9120211معلم صفتربيةدبلوم1995-01-01حماه05100025767تركيةخالد رياض العبدهللا514609105204
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0320190معلم صفتربيةإجازة1997-04-07حماه05200013395نديمهجوزفين طالل دالل514709105205
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-10الالذقية06090134928هندشام محمد مسلم514809105206
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال63.1020160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-19حماه10270005811مجده حمدانرشا فؤاد محمد514909105207
اإلدارة والمحاسبة اقتصادإجازة1992-05-17حماه05090001858زهورهديل احمد عبود515009105208

في المشروعات 

صغيرة

وزارة التجارة الال64.8520200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1952مدرسوزارة التربيةالال71.2420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05020005945رقيهرشا علي العبد هللا السيد احمد515109105209
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-20حماه05150006505ميادههبه مصطفى ابو ادريس515209105210
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.5720070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-01الالذقية06170001872سليمى الحايكميساء علي سلمان515309105211
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال79.8520150تربية رياضيةتربيةإجازة1992-01-01حماه05020076598صالحهيوسف طه الخالد515409105212
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال60.1220200معلم صفتربيةإجازة1997-06-02حماه05100008002منىماري حنا اسكاف515509105213
وزارة االتصاالت 1078مدرسوزارة السياحةالال78.5020192إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-01حماه05150060980سعاداحمد علي حسن515609105214

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1995-04-15حماه05010286902عطورايمان خطاب العمر515709105215

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال75.5820170كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1089مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.4220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-20حمص04190057973ودادعال كمال خلوف515809105216
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال66.0120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10280007284سمر ابراهيمشروق غسان ابراهيم515909105217
وزارة التجارة الال59.4220150مصارف وتأميناقتصادإجازة1972-12-10حماه05050079096رمزهفاطمه مصطفى نعوفي516009105218

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.1920200معلم صفتربيةإجازة1990-03-15إدلب07130004094مريمأتعام عبد المعين العبدو516109105219
1994مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال73.6520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-01حماه05150049007هالهنغم سالم عباس516209105220
1961مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربية1960مدرسوزارة التربيةالال59.4920212شريعةشريعةإجازة1975-02-10حماه05020111248خضيرهاحمد محمود المحمد516309105221
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال61.7720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-12الالذقية06090079403سماهرساره يحيى الدرج516409105222
وزارة الزراعة الال69.7620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-08حماه05010478440انطوانيترند مظهر العيسى516509105223

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال56.5420060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-08الالذقية06090064515هناءضحى وليد دعبل516609105224
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.6720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حماه05160046543دعدنتاليا حمدان الونوس516709105225
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.1920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-12الالذقية06100022783حسنهشيرين احمد علي516809105226
1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال67.4820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه07110021429حميدةمريم محمد الحربي516909105227
1993مدرسوزارة التربية1996مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال72.1520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-09طرطوس10270001167سعاد معالحنان احمد الشيخ517009105228
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال57.1820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-14الالذقية06090103732وزيرهلما عصام الحسن517109105229
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.0720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-06حماه05010704269فاطمهتغريد عبد هللا العموري517209105230
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.7620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010362273دعدفاطمة امين وحود517309105231
وزارة الزراعة الال71.0220190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-05-30حماه05050062833حياهفرح مصطفى رجب517409105232

واإلصالح الزراعي

1999مدرسوزارة التربية1074مدرس

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال54.7420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-22الالذقية06170024298نجاحهاله بهجت ديب517509105233
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال76.5120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05030008960أميرةبيلسان ثابت المحمود517609105234
فيزياء <-العلومإجازة1998-03-18حماه05010227909ناديهديانا صالح الديب517709105235

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربية1986مدرسوزارة التربيةالال71.7520210فيزياء

1955مدرسوزارة التربيةالال58.8320210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-28الالذقية06100027526أوصافماري علي صقير517809105236
فيزياء <-العلومإجازة1994-07-05طرطوس10110017873سميرةناريمان علي عاقل517909105237

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال67.2720210فيزياء
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1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةنعمال66.0120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-10حماه05120033382رابيهحنين علي بازو518009105238
1939مدرسوزارة التربيةالال62.7920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-05حماه05010044976وفاءالنا علي أبو ربعيه518109105239
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.4720087لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-20حماه05160019029منيرهابراهيم سليمان موسى518209105240
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال56.3820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02الالذقية06090031215رضيه سمرهوئام سليمان عالن518309105241
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال59.4720130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الالذقية05160002171سميرهرؤى نبيه عباس518409105242
وزارة االقتصاد 1078مدرسوزارة السياحة257معاون رئيس شعبةوزارة الصناعةالال70.8520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-03-05حماه05160014823ريحابهديل محمد صبح518509105243

والتجارة الخارجية

1057منسق أعمال

وزارة االتصاالت الال73.9520200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-03-10حماه08090106237لوديمارسيل عزيز عزيز518609105244

والتقانة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية922

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1988مدرسوزارة التربيةالال70.6720151علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1990-01-25حماه05140000949ميرانحسن كاسر حسن518709105245
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال65.9720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-18طرطوس10040012188يمنريناء سليمان بيشاني518809105246
1977مدرسوزارة التربيةالال68.2820170تربية رياضيةتربيةإجازة1993-01-17حماه05070016248حادوحنين علي ابراهيم518909105247
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1987-01-02حماه05010032884فدوىهنادي خليل الطرشه519009105248

إلكترونية

وزارة الموارد الال64.9720170

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة التجارة الداخلية 921

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1996-01-01حماه05010666710داللازهار محمد العمر519109105249

إلكترونية

وزارة التجارة الال68.7620210

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

فيزياء <-العلومإجازة1999-01-20حماه05160010743سجيعهزينه ابراهيم اسعد519209105250

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال70.6020210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.6220210معلم صفتربيةإجازة1997-01-05حمص04220025171سوسناحمد اسماعيل اليوسف519309105251
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربيةالال68.8320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-04-15حماه05010736358بديعهرنا احمد العيسى519409105252
وزارة الزراعة الال59.7720060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-02دمشق03100004840حبوس سوسقخلود عبد الحكيم حسن519509105253

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال72.6420150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05150022429نضالجلنار احمد طيبا519609105254
وزارة التجارة الال65.9720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-08-06حماه05050029683غادهزينه منذر خبازي519709105255

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

263مطور تنظيميوزارة الصناعة74معاون رئيس شعبة

1938مدرسوزارة التربيةالال63.3520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-11حماه05010384002وزيرهروليانه محمد جلول519809105256
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-25حماه05150042885ظاللوصال كاسر رستم519909105257
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.5520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-10حماه05020067147نبههناديه احمد االحمد520009105258
1933معلم صفوزارة التربيةالال65.9920200معلم صفتربيةإجازة1997-06-01حماه05020067155نبههمريم احمد االحمد520109105259
1950مدرسوزارة التربيةالال56.4320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05200055913سارههناء عبد الجليل الديري520209105260
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.7320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-13طرطوس10040023203وهيبه شاهينريما محي الدين حميدوش520309105261
1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.3020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05110063152حسيبهروعه عبد الكريم بزكادي520409105262
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.8720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25حماه05010062361آياتلينا عبدالجبار قاسم520509105263
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.6220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه04180023046امنهخديجه نعسان النعسان520609105264
1933معلم صفوزارة التربيةالال79.7720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05110104581حاجهرهف خالد الحسينو520709105265
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.3620200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حمص04030038495ابتسام قشوعاالء علي عفوف520809105266
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال68.7220190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-11الالذقية06150026710هيامجميله خالد بشير520909105267
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.7420200معلم صفتربيةإجازة1996-07-28حماه90050006311منهلنوار غسان زيدان521009105268
1994مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال75.6520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-20حماه05010298846بهيجهسمر محمد العباس521109105269
وزارة الزراعة 1999مدرسوزارة التربيةالال69.4620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-02حماه05050006418اخالصمروه بشار الشيحاوي521209105270

واإلصالح الزراعي

1074مدرس

1944مدرسوزارة التربيةالال55.2720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه10230016068وردهماريا خضر علي521309105271
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.4320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10طرطوس10040017070سميرهعفراء محمد حسن521409105272
1988مدرسوزارة التربيةالال71.4320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-03-25حماه90050005884مريممي خليل الروبة521509105273
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.3320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01الالذقية06010353535وفاءايمان سليم خضيره521609105274
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.1020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-11الالذقية06200071114سوريهرويدا محمد سلوم521709105275
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال69.4220200معلم صفتربيةإجازة1998-05-06حماه05010350672نوالمنى انس الطالب521809105276
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7520201معلم صفتربيةإجازة1994-07-03حماه05010595530حمرهعماد محمود سعيد521909105277
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.4520182معلم صفتربيةإجازة1992-02-18حماه05120031667رئيسةملهم احمد فضه522009105278
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.9120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02الالذقية06200000363فاطمهعنقاء لؤي ابراهيم522109105279
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.9720190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010545478ايمانزينب طالب الزويل522209105280
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.2820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01الالذقية06060024191نهلههيفاء علي بدور522309105281
1950مدرسوزارة التربيةالال62.8720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-01حماه05200018202صباميراي هادي مسكين522409105282
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.4120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-31طرطوس10010131914رائدهشيرين غازي ابو رحال522509105283
342دارسوزارة المالية563رئيس مكتبوزارة الدفاع564رئيس مكتبوزارة الدفاعالال57.4620110حقوقحقوقإجازة1983-01-10حماه10010051907سكينهصباح احمد بدران522609105284
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.6420190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-10حماه05220017219شفاءهيا نزار ابو العيون522709105285
فيزياء <-العلومإجازة1988-01-01حماه05010039143رندهروال عبد الرحمن أركي522809105286

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال71.6020140فيزياء

1988مدرسوزارة التربيةالال71.4420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-08-31حماه05060004864منىنبال اسماعيل الحركه522909105287
1945مدرسوزارة التربيةنعمال56.7320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01حماه05220023130ختامديما عبدالحليم العلي523009105288
هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-01حماه05190002384ساميهألين مالك عباس523109105289

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2044مدرس مهندسوزارة التربيةالال72.4220210تصميم وإنتاج

1980مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال69.5520200تربية رياضيةتربيةإجازة1997-03-21حماه05200015229سلوىإنانا ماجد فروج523209105290
1953مدرسوزارة التربيةالال60.6620194تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-01حماه05050148760مريمعبد الرزاق خالد علوش523309105291
1988مدرسوزارة التربيةالال74.0820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-12-11حماه05070012403وفاء سفرإيناس حسني سفر523409105292
1971مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال68.7720210تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-22حماه05070021641وفاءآالء عبدهللا األحمد523509105293
1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال58.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه05010254323حنانبتول عبد الرزاق خلوف523609105294
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05010853820ملكنور ابراهيم القدور523709105295

فيزياء<-وكيماء

1986مدرسوزارة التربية1984مدرسوزارة التربيةالال67.0420200فيزياء

1963مدرسوزارة التربية1964مدرسوزارة التربيةالال62.0720200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-04-22حماه05150023858رحابرنيم أحمد مرهج523809105296
1941مدرسوزارة التربيةالال69.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-30حماه12170007407افتكارايات ياسر خلوف523909105297
وزارة الزراعة 342دارسوزارة المالية258مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال55.4320100حقوقحقوقإجازة1978-04-10حماه05050050327نوالفاتن احمد ميوس524009105298

واإلصالح الزراعي

202معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.4820050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-11-12طرطوس10030012698هيامياسمين امين الجندي524109105299
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.1120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05140002709مريم سليطينيارا أسعد محمد524209105300
وزارة التجارة الداخلية 260محلل إداريوزارة الصناعةالال58.0520200إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-06-15حماه05140028919فهميهلميس اكرم جعفر524309105301

وحماية المستهلك

944مدققوزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.1220180معلم صفتربيةإجازة1997-01-31حماه05200063586فطيماسماء ابراهيم الشحاده524409105302
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-09حماه05120021908غصونمريم عماد اسعد524509105303
1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6520170معلم صفتربيةإجازة1995-05-19حماه05200004972سحر الشحودثرى نديم شموط524609105304
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.7620210معلم صفتربيةإجازة1998-09-07حماه05020075735رنهرغده عارف الشيخ علي524709105305
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1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال59.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-10طرطوس10160109143نهادرزان غسان محمد524809105306
1950مدرسوزارة التربيةالال60.1020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-19حماه05200014211نهىمايا ابراهيم يعقوب524909105307
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.5420180معلم صفتربيةإجازة1996-10-10حماه05120037016محاسنصباح محمد عبدهللا525009105308
1947مدرسوزارة التربيةالال71.5820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05010745558غادهراميا محمود الدوري525109105309
1999مدرسوزارة التربيةالال75.8520170إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1993-01-09حماه05050034924ميادهبتول نزار القطلبي525209105310
فيزياء <-العلومإجازة1987-06-25طرطوس10270016651لبنىأروى محمود حسن525309105311

كيمياء<-وكيماء

1983مدرسوزارة التربية1982مدرسوزارة التربيةالال65.2820210كيمياء بحته

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحةالال62.0520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05180032538نعامه سليمانوفاء سليمان سليمان525409105312
وزارة الزراعة الال54.5720060لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-01-10حماه05010218557تركيهعبد الرحمن محمد اليوسف525509105313

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1065مدرس

1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.4620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05030032142خديجهآالء موسى شنو525609105314
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.7020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-04الالذقية06150001415ردينهآالء عبد هللا ادريس525709105315
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.2020210معلم صفتربيةإجازة1998-04-25حماه05010410952هندهبه ناصر دياب525809105316
24مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال61.2020138صحافة ونشرإعالمإجازة1989-01-08حماه05180025356نجاحياسين محمد عباس525909105317
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال67.8120200معلم صفتربيةإجازة1998-08-16حماه05010411634سهامصفاء عبدهللا كنعان526009105318
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.7920200معلم صفتربيةإجازة1995-03-01حماه05220020869فاطمه العليحباب سمير المصطفى526109105319
1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.7420160معلم صفتربيةإجازة1991-01-01حماه05150025325جهينازينب نبيل محسن526209105320
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال68.1720144لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-08حماه05010272676حسنهأدهم ابراهيم الهالل526309105321
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.1120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05010585202ندوهبيان مصطفى شحود دياب526409105322
339معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة المالية349دارسوزارة الماليةالال60.6620204حقوقحقوقإجازة1990-05-25حماه05120018411جميلةعلي عدنان زينه526509105323
وزارة التجارة الال87.8520170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05010073338غيدآالء محمد اديب الدبيك526609105324

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 74معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

2058مدرس مهندسوزارة التربية2059مدرس مهندسوزارة التربيةالال68.2520140اتمتة صناعيةهندسة تقنيةإجازة1988-01-05طرطوس10010036714منىليرمان عزيز الحيدر526709105325
1933معلم صفوزارة التربيةالال59.0820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-13حماه05020110094منالاماني علي السلوم526809105326
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال59.9420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-20حماه05010080483داللرابعه يوسف الديب526909105327

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.1420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-01حماه05050004709فاطمهبتول نصر ورد527009105328
1978مدرسوزارة التربية1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال77.0520210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-05-10دمشق01040308420باسمة ديوبهبا مهند حافظ527109105329
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال65.6820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-26حماه05010757570يسرىصبحيه احمد الكيال527209105330
وزارة التعليم العالي الال77.5420210طب بيطريطب بيطريإجازة1998-04-20حماه05010434747فاطمةناديه حسان شيخ خليل527309105331

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

1062مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3920180معلم صفتربيةإجازة1988-01-01حماه05220023113جوريهنبال خالد العلي527409105332
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.2220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05030054368ثناءشيمة موسى سعد الديب527509105333
1938مدرسوزارة التربيةالال62.2020210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05حماه05180030277اميمهرأد الضحى محمود سليمان527609105334
1076مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.1620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010276338خلودفداء عادل صباغ527709105335
1948مدرسوزارة التربيةالال56.8520080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-25حماه05150040286ميادهميس محمد محمد527809105336
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.0720210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-08حماه05140003042رفيعه سلومدارين صقر صقر527909105337
حاسوب ونظم اقتصادإجازة1983-08-24حماه05050078959وفاءرنا اكرم الحموي528009105338

معلومات

وزارة االتصاالت الال58.7820110

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1999مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال67.3020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-05-01حماه05020038020حفيضههدى محمد العليوي528109105339
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال53.6020070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-03حماه05150018171رجاءشيرين علي الحاج حسين528209105340

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

وزارة التعليم العالي الال75.8120200طب أسنانطب أسنانإجازة1997-07-10حماه05010141670هدىنجالء عامر خموسيه528309105341

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

مصرف سورية الال80.5120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-02-05حماه05010203214عرنهزينب محمد المصلط528409105342

المركزي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1019دارس اقتصادي

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

922

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال68.8020200معلم صفتربيةإجازة1998-03-27حماه05010504221صباحشذى زياد حاج محمد528509105343
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال64.7520190معلم صفتربيةدبلوم1994-01-01حماه05010587451ضحيهعدنان خالد الجيجاوي528609105344
وزارة الزراعة الال61.7320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-24حماه05010698020احالمرهام زياد قاقات528709105345

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال60.3320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-29حماه05120031190علياآالء محمد حسن528809105346
2000مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال74.2120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-02-10حماه05010521562ميادهمارتينا زياد زيود528909105347
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربيةالال54.9320183لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-23حماه05120018688جولييتعلي امين محمد529009105348
1999مدرسوزارة التربيةالال72.3320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-07-30حماه05050076787فريحهرشا حسن حيدر529109105349
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.0620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-09الالذقية06060019812حناننادين جابر دوير529209105350
وزارة الزراعة الال72.7120210طب بيطريطب بيطريإجازة1998-01-01حماه05010623064سوسن السواسقمر عبد الرحمن حجازي529309105351

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 1062مدرس

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

1

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال81.7920210معلم صفتربيةإجازة1999-03-04حماه05010066646فاطمهناهد محمد عرفه529409105352
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال82.0920110معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1989-04-18حماه05010234327فايزهسجى أحمد المصري529509105353
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1991-01-01حماه05010443386واناعزه نعمه اسبر529609105354

إلكترونية

وزارة االقتصاد الال74.5220170

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال57.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-14حماه05010489870امنة البكوررهف يوسف شهاب529709105355
343دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال66.6920160حقوقحقوقإجازة1989-05-18حماه05010478082مريمماهر وليد العساف529809105356
وزارة االقتصاد الال69.7420170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-01-02حماه05010522859روعهالياس ناظم شموط529909105357

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 73معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.0620180معلم صفتربيةإجازة1995-02-26حماه90050005708بثينةعفراء حسام ابو خالد530009105358
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.0320190معلم صفتربيةإجازة1995-03-22حماه05120046769غاده جالودملك عدنان جالود530109105359
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.4220090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-19حماه05010228615املسمر أحمد جاعوره530209105360
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010233990فايزهضياء احمد المصري530309105361
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال53.0419990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-07-26حماه05010608116نادرةختام محمود الكردي530409105362
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال58.3720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05حماه05120016485اميله الزغيرمرام عبد الكريم العمار530509105363
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.1120131لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حماه90050002510نيرةيامن خالد بكر530609105364
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.0820130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-03حماه05010605608نوالاميره محمود جابر530709105365
1939مدرسوزارة التربيةالال64.6020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010680165هيامنوره محمود طويل530809105366
وزارة التجارة الال87.4320200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-08-14حماه05010551876زهره الصالحضياء عبد الوهاب القليع530909105367

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1991مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال77.0320190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-27حماه05020064043ختامعفراء عبد الوهاب وهبي531009105368
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.7320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-04حماه05020107864فاطمهمحمد محمود الخضر531109105369
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال67.2120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-05حماه90050004907حنانانوار عدنان حميد531209105370
1941مدرسوزارة التربيةالال60.0520083لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-01حماه05050169092سعديهأنس محمد قناطري531309105371
1973مدرسوزارة التربيةالال73.7120180تربية رياضيةتربيةإجازة1997-01-01حماه05010276387يسرىلجين عباس عباس531409105372
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال74.2820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-01حماه05010872490يسرىوفاء شريف المصري531509105373
1933معلم صفوزارة التربيةالال74.3320190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010308533هناءراميا احمد عرندس531609105374
هندسة ميكانيكية إجازة1996-01-01حماه05120022484هالهازال طالب هوشه531709105375

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2003مدرس مهندسوزارة التربية2005مدرس مهندسوزارة التربية2004مدرس مهندسوزارة التربيةنعمال71.4320200هندسة إلكترونية

1936معلم صفوزارة التربيةالال65.2620180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05010656317يسرىنوف عادل محمد531809105376
1993مدرسوزارة التربيةالال70.8320170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-05-21إدلب07010089397رانيةاسراء محمد حدادة531909105377
هندسة ميكانيكية إجازة1995-08-04حماه05120031871ماجدولينلوريس حسن محمد532009105378

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2023مدرس مهندسوزارة التربية2024مدرس مهندسوزارة التربيةالال68.8920200هندسة ميكاترونيكس

وزارة التعليم العالي الال76.6620200طب أسنانطب أسنانإجازة1997-05-01حماه05200086543اعتدالزينب حيان الدرويش532109105379

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1938مدرسوزارة التربيةالال60.6220210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه12170040628بديعهرهف قاسم الخضر532209105380
349دارسوزارة المالية339معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.9820192حقوقحقوقإجازة1995-01-01حماه05220024165وليدهعبد الكريم نصر نعنيع532309105381
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال69.7620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-21حماه05040010330سحريارا احمد العلوش532409105382
1988مدرسوزارة التربية1989مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال69.0520210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-02-16حماه05170042323ساميهعفراء رامز ابراهيم532509105383
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.3820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05020092424نداملك فضل هللا العساف532609105384
1934معلم صفوزارة التربيةالال65.6820200معلم صفتربيةإجازة1994-07-25حماه05030050640فاتوزينب جميل الكردي532709105385
وزارة الزراعة الال59.0320070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-05-20حماه05100006640كتيبهدعد بعيتي ديبو532809105386

واإلصالح الزراعي

1949مدرسوزارة التربية1087مدرس

1935معلم صفوزارة التربيةالال62.5120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حماه05160036422كريمه اليونسبتول حسين منصور532909105387
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.8919990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-01-01حماه05010561059خالصهسمر فايز بارودي533009105388
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.0820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دمشق05010526039نهىهاله موفق الغباني533109105389
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال74.2220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010628841ايماننجوى محمود هويس533209105390
1973مدرسوزارة التربيةالال81.2520210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-01-09حماه05150046230منيرهبتول احمد صارم533309105391
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال61.2220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-22حماه05150000549اغترابنور معروف البحري533409105392
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.1720060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-12-01حماه05140008493بدرهاليسار اسعد سلهب533509105393
1947مدرسوزارة التربيةالال60.4520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020115060خديجهايمان عبد العزيز الباشا533609105394
وزارة االقتصاد 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال91.6620200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-07-20حماه05010227528يازيصبا مزعل الحسون533709105395

والتجارة الخارجية

وزارة الزراعة 130معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال72.4920130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10الالذقية06160026274سميرهكاترين رستم غنوم533809105396
وزارة التجارة الال70.3720180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حماه05010174338مروةسلوى محمود القس533909105397

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 1090محلل إداريوزارة الكهرباء74معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.5620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200066745ساميهمريم مصطفى المصطفى534009105398
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.2720201معلم صفتربيةإجازة1997-06-14حماه05030008955ظهيرةمحمد رمضان الرمضان534109105399
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال63.9020160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01حماه05010073545هيامخيريه ناصر كعيد534209105400
1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال70.3520210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-09-10الالذقية06160010261ليلىلمى منذر ابراهيم534309105401
1933معلم صفوزارة التربيةالال77.2520200معلم صفتربيةإجازة1997-05-06حماه05020071764لواحظساره علي الخليف534409105402
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال62.4420151لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05020059597صفيهمحمد زياد الخطاب534509105403
1945مدرسوزارة التربيةالال63.1820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05200042243غادهاحمد محمود قجاوي534609105404
وزارة االتصاالت الال80.4720180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01حماه05010880609سحرأماني محمود الحميد534709105405

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

1090محلل إداريوزارة الكهرباء921

وزارة التجارة الال70.8120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-10-16حماه05010522877سميرهالياس تامر شموط534809105406

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 73معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

1950مدرسوزارة التربيةالال56.9320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010364286ايماناسماء نضال البكري غنامه534909105407
1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.3320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-13حماه05010558316نوفهصفاء أحمد العمر535009105408
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةنعمال70.0120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-15حماه05020092243فريدهفطومه محمد الشويخ535109105409
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال56.0820098تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02حماه05180015305نبيهاعلي عبد الرزاق زعزوع535209105410
1933معلم صفوزارة التربيةالال61.4720200معلم صفتربيةإجازة1994-05-06إدلب07030066652أميرة درويشجاكلين وائل برهوم535309105411
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-20حماه05010109068مهاعال محمد المدني535409105412

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال67.2420160فيزياء

1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.7920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-20حماه05020087630وحيدهنجوى خالد عدامه535509105413
وزارة التجارة الداخلية 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال71.3320200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-10حماه05010588508عبيرسميحه سامر عبو535609105414

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1990-04-10حماه05010594186نجوىعال عباس فحله535709105415

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.7620210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1089مدرس

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال69.8720160معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1994-01-01حماه05010613285سمرشذى رياض الحلبيه535809105416
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.6720190معلم صفتربيةإجازة1994-01-01الرقة09010152875مريمامل محمد ساهر خلف535909105417
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01الرقة09010342686مريمسوسن محمد ساهر الخلف536009105418
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال60.1920140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-03حماه05020100049ختميهنور رياض االبراهيم536109105419
1939مدرسوزارة التربيةالال61.7320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010415524ريمخديجه ممدوح الجمال536209105421
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.0420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-20حماه05010487341بتولتسنيم فيصل شاكر536309105422
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.3820181تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-10حماه05020022006وصالعالء اديب المحمد536409105423
1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-04-28حماه05010390390ميساءدالل عبد المعين االسود536509105424
1941مدرسوزارة التربيةالال56.7920010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-01-15حماه05050035905ازدهارريم فؤاد الحموي536609105425
349دارسوزارة المالية346دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال63.7320200حقوقحقوقإجازة1994-01-05حمص04030025482حياةشاديه بدر الشعار536709105426
1934معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.6820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05220000718فاطمهغيداء حمبد العلي536809105427
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال55.5520110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-15حماه05140000148زهريهاريج نواف سلمان536909105428
رئيس شعبة قطف وزارة الدفاعالال76.2120210صيدلةصيدلةإجازة1999-01-02حماه05200088343منالنور محمد صيادي537009105429

الدم و ضمان الجودة

566

1947مدرسوزارة التربيةالال61.1620160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-10حماه07120013203بدرةخالدية خالد السلوم537109105430
257معاون رئيس شعبةوزارة الصناعة256معاون رئيس شعبةوزارة الصناعةالال57.63200910إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-12-09حماه05010305922خيريهعصام محمد الصطيف537209105431
1934معلم صفوزارة التربيةالال71.8220210معلم صفتربيةإجازة1999-07-01حمص04060031987اعتدال السالمهيا محمد الجبيلي537309105432
1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال60.4520123لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-26حماه05030026261يسرهمحمد محسن القاسم537409105433
1972مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال78.2320180تربية رياضيةتربيةإجازة1997-01-04حماه05180032549محاسنلميس عباس عباس537509105434
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال72.3220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20حماه05120039061غفران لمياصبا جميل نجمي537609105435
260محلل إداريوزارة الصناعة256معاون رئيس شعبةوزارة الصناعة1078مدرسوزارة السياحةالال72.4820180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-07-10إدلب07010110440ريمافاطمة احمد خالد شهاقة537709105436
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال66.0720180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-20حماه05150094153ماريهعال سليمان هاجر537809105437
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.3420200معلم صفتربيةإجازة1996-07-01حماه05010255600مهازينب يوسف الخالد537909105438
346دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة المالية343دارسوزارة الماليةالال61.2420140دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-09-25حماه05130024070سميره الزنبورفاتن اسعد منصور538009105440
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال67.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-01حمص04010144307ميرفتربيعه حافظ حماده538109105441
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.5020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-05طرطوس10160103744سعدهنيرمين محمود حمود538209105442
1938مدرسوزارة التربيةالال61.0120109جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حمص04010217013سميرهحيان خليل يوسف538309105443
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.3120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-07حماه05050081857فاطمهمرح حاتم القطريب538409105444
وزارة االتصاالت الال85.0020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-01-10حماه05160008308مامهسارين علي قاسم538509105445

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 74معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال66.0020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-06حلب07160083855شتوةبتول محمد مندو538609105446
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال59.1120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-31حمص04010019346ماجداروعه مرشد السليمان538709105447
1940مدرسوزارة التربيةالال59.8920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-02حماه05160021445مريم صطيلهمنال عيسى ادريس538809105448
هندسة ميكانيكية إجازة1982-01-01حماه05010458385هاجراحمد مصطفى الشيخ538909105449

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2043مدرس مهندسوزارة التربية173مهندسوزارة الكهرباءالال61.1220094تصميم وإنتاج

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.6220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-20حماه05140017296صبرية سليمساميه علي بقيلي539009105450
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.9620190معلم صفتربيةإجازة1996-04-23حماه05010725391ودادجورجي عيسى عيسى539109105451
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.8020210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-29الالذقية06200047320عائدهحنان حسن زينب539209105452
وزارة الزراعة الال62.3020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-01إدلب07110032041صبحيةمريم محمد الضبعان539309105453

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربية1064مدرس

1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.6720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-27حماه05210020317خيريهاحمد عبد الرحمن البكور539409105454
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال66.6720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-12الالذقية06040036985اميمهمرام علي شريقه539509105456
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال79.3520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-21حماه05050131633فوزهغرايب حسين الخلف539609105457

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربيةالال76.0720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01حماه05010642435امينهعليا مصطفى الريشان539709105458

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال70.4220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-26الالذقية06020020398شاديهندى نجدات زريقه539809105459
1974مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربية1973مدرسوزارة التربيةالال70.5120145تربية رياضيةتربيةإجازة1990-11-18الالذقية06050032698هيامكنان زهير بدور539909105460
وزارة االتصاالت الال68.3520190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-02حماه05010415645عليهفداء عبد هللا حلبي540009105461

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال66.2320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05200078608مهديهاسماء ياسين الياسين540109105462
1941مدرسوزارة التربيةالال54.8419950لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-02-10حماه05080010799ربيحهفراس عبد الكريم الحسين540209105463
1946مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال61.2420160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-28حماه05200009296نجوهانا وصفي الفاضل540309105464
فيزياء <-العلومإجازة1996-01-01حماه05010221188فاطمة الخليفبدور مهدي الجواد540409105465

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربيةالال68.9520200فيزياء

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال66.7720170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-17إدلب07010138386كوثر البيطارريم عبد الرحمن شعار540509105466
1943مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.1820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010598736طرفهامنه نواف قبش540609105467
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال62.4220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01طرطوس10010004528منىرنا علي يوسف540709105468
1936معلم صفوزارة التربيةالال61.1320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه07110035225ابتسام موعانيدالل محمد سعيد الزعبي540809105469
1933معلم صفوزارة التربيةالال78.6120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010324353املاالء عمر نجيبه540909105471
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال61.8820150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010741065غادهاالء يحيى قطان541009105472
1994مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال68.2020130رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-01-01حماه05010282408حلوممحمود ابراهيم الرمضان541109105473
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.3820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-29حماه05220005674شمسهنجالء محمد العلي الثلجي541209105474
1946مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.1020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-20طرطوس10110022679فكرت مصطفىغروب فايز حمامة541309105475
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.7920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-30حماه05120025242فاطمه الضاهرماريه علي علي541409105476
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.2020200معلم صفتربيةإجازة1997-10-01حماه05220018309مريم الشيخ قاسمكفى ماجد القاسم541509105477
وزارة الزراعة الال55.5420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-14حماه05150012872فاطمهربى احمد الهيبه541609105478

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربية1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال59.4120080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01طرطوس10260000785مفيدهرويده علي حسن541709105479

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

346دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال60.0420200حقوقحقوقإجازة1987-10-28حمص05030038999أديبهليلى أحمد الناعم541809105480
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال57.4620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-01الالذقية06090033958حليمهروال حسن زحلوط541909105481
1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال69.0420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-07حمص04180072466انتصاربتول غسان االبراهيم542009105482
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال56.1720210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01الالذقية06020086387لوديليليان علي عباس542109105483
1999مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال72.0620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-03-15حماه05050075456حياه خلوفرهف زياد غالي542209105484
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7320202معلم صفتربيةإجازة1993-08-16حماه05010622127مؤمنهصالح الدين محمود المصري542309105485
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال61.4020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-06الالذقية06100076075رقيههزار سليمان كنعان542409105486
وزارة االتصاالت الال63.9920100إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-07-01حماه05010142274محاسنرغده عبد السالم سعيد542509105487

والتقانة

943مدققوزارة الموارد المائية1090محلل إداريوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

1993مدرسوزارة التربيةالال69.6320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-05حماه05210001588مياده حاتماالء محمد ايوب الطلفاح542609105488
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.2020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020091458رتيبهشيرين حمزه الشيخ542709105489
1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال64.5920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-19حماه05110083878شيرينفاطمه احمد الصوص542809105490
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال72.3520200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-01-01الالذقية06200025813غرامرهام احمد منصور542909105491
وزارة االتصاالت الال74.8520180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حماه05020091440خالديةرانيه فواز العلي543009105492

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

وزارة الزراعة 1019دارس اقتصادي

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.5820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حمص04220003430ابتسامحال علي تكروني543109105493
1938مدرسوزارة التربيةنعمال58.7720160جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-28الالذقية06110050790دجانهاخالص نديم الجردي543209105494
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7420200معلم صفتربيةإجازة1995-03-15حماه05020022761رحيمه العبد هللاأسماء محمد جاموس543309105495
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه04220028631سميرهسوزان علي الليمون543409105496
1944مدرسوزارة التربيةالال57.9120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-25حماه05190005305يسرىسهير محمد حسن543509105497
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال67.3720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-15حماه05010633952سحرتسنيم احمد المصري543609105498
وزارة الشؤون الال59.8720043محاسبةاقتصادإجازة1982-01-20حماه05100037311فهيمهوائل محمد يعقوب543709105499

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 347دارسوزارة المالية88معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المرآب والمحروقات

77

1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال60.6820144لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه90050002423عزيزةيوسف حسين ميعاري543809105500
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.4920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-10إدلب07010172714امون حالقعائشة عبد الهادي قاق543909105501
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.0520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حمص04080039306نوالليالي حسن العكاري544009105502
1946مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال56.6120120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-19حماه05050120624خديجهلينا اسماعيل زينو544109105503
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال63.5620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-29حماه05050062479فاطمهايمان علي جوهر544209105504

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1072مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1993-08-22حماه05050169353نوالرنين محمد خليل544309105505

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال72.6720170كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1993مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال67.6220171رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-03-15حماه05010266889غفرانحيدر محمد النصار544409105506
وزارة الزراعة الال64.7520090إرشاد نفسيتربيةإجازة1984-04-01حماه05160023906مهاشذى كامل عبود544509105507

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.5520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-05حماه05020016239فلايرحفصه محمد خير الكناص544609105508
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال58.4720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10حماه05120041092يسرى الخليلريم أحمد المحمد الحسن544709105509
343دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.9820174حقوقحقوقإجازة1991-01-31حماه05100024653امالمحمود محمد زيود544809105510
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1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.6720190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01حماه05200031760سميره الصطيفهبه حمدو الرجب544909105511
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال61.6620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01الالذقية06190000200هيامنور باسل خليل545009105512
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.2420000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-10حماه05170042605رمزيه حبيبمنال علي ابراهيم545109105513
1938مدرسوزارة التربيةالال61.5720172جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05حماه05150068685رباحعيسى منير زيفه545209105514
1077مدرسوزارة السياحة1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.7920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01الالذقية06090087652شكوىهنادي حكمت حبيب545309105515
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال58.3820080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-10طرطوس10120011610فهيمةرنا محمود ابراهيم545409105516

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال55.6220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-11-01حماه05050063732راميهاناس محمد الحلو545509105517

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال69.3120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-27حماه05010695234داللهاله محمد عبد الرحمن545609105518
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.6120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01حماه05180029217بسيمه يوسفمائسة نديم جديد545709105519
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال69.4020170معلم صفتربيةإجازة1994-11-24حمص04030060780غازيه برهوموفاء مصطفى االبراهيم545809105520
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال61.2220200معلم صفتربيةإجازة1996-08-04حمص04030059450منالجنان حسين حماده545909105521
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.5220200معلم صفتربيةإجازة1997-02-01حماه05010730249اميره تويتفاطمه عدنان قدور546009105522
1995مدرسوزارة التربيةالال76.4320190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-03-10حماه05180009130نجاه يوسفروان عماد المحمد546109105523
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال59.8120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-03حماه05050066585اخالص هرموشرواء فيصل السلوم546209105524
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-29حماه04010853234رفاهحنين محمود الحمشو546309105525
وزارة االتصاالت 1091محلل اداريوزارة الكهرباءالال75.3720170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01حماه05020008821حليمةاماني عبد الكريم الخليل العمر546409105526

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1991مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال72.1220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-03حماه05010249836هياممي مرهف سكاف546509105527
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال61.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-08حماه05010730981زكرياتعبرات برمك االبراهيم546609105528

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1993مدرسوزارة التربيةالال67.3420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01إدلب07110065684رغدةيسرى رياض الرحمون546709105529
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال65.8720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05حماه05010558288خديجهمريم خير الدين العاري546809105530
1941مدرسوزارة التربيةالال62.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-08حماه05010827605اميرهياسمين صالح الضاهر546909105531
1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال60.9020140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-06طرطوس10260028257وفاءرهف علي سليمان547009105532
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال58.4620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-24الالذقية06110061881يشرىآالء لؤي اسماعيل547109105533
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال60.2220220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-20طرطوس10090072025امنه عليلطيفه احمد خدوج547209105534
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.4220080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-29طرطوس10090092563عائشهايمان احمد حليمه547309105535
1938مدرسوزارة التربيةالال59.7220190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-10طرطوس10090078530خيريه رسالنفاطمه محمد خدوج547409105536
1952مدرسوزارة التربيةالال56.2720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-01حماه05010306806مريممنال خالد االبراهيم547509105537
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال57.6220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-11-01الالذقية06220032009ناهيهميساء حسن حبيب547609105538
1933معلم صفوزارة التربيةالال60.0020180معلم صفتربيةإجازة1996-04-01حماه05010716333خيراتعائشة اكرم البكور547709105539
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال54.8120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-03حماه05110002152انصافخلود جمال يسين547809105540
1938مدرسوزارة التربيةالال63.5320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08حماه05010658123شعيلهسناء عبد هللا الجيجاوي547909105541
وزارة التجارة الال68.9320155محاسبةاقتصادإجازة1989-01-01حماه05120014161فاطمهعمار محمود الملحم548009105542

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

المرآب والمحروقات

341دارسوزارة المالية347دارسوزارة المالية77

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010125272فاطمهنور عبد الجبار دبساوي548109105543
1933معلم صفوزارة التربيةالال68.8920180معلم صفتربيةإجازة1996-09-28حماه05010442531بنان ابو زمررويدا خالد الفخري548209105544
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال62.0220190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010414264كفا ديريهبتول احمد ابي زمر548309105545
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.1820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-10حماه05010441343غاليةنوال محمد عماد عدي548409105546

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

وزارة التجارة الال70.7020180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01حماه05070039326نهلهياسمين حسين الموسى548509105547

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت الال72.8520170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-07-20إدلب07090067307ثناءلينا حمدو الجدوع548609105548

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

مصرف سورية 921

المركزي

1019دارس اقتصادي

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال66.5720220معلم صفتربيةإجازة1998-09-01حماه05010207012حناناالء موسى عوض548709105549
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةنعمال57.6920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-24حماه05120030454شهيرةحنين احمد محمود548809105550

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال71.5020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05020092399ندا عدامهمنال فضل هللا العساف548909105551
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.4320160معلم صفتربيةإجازة1994-02-08حماه05200005986دعدميس عماد برشيني549009105552
1971مدرسوزارة التربية1972مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال69.6720210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-02-01حماه05200003764ريتا الشاهيندعد توفيق ابو عدله549109105553
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.7420180معلم صفتربيةإجازة1996-06-09حماه05200003756ريتاآنا توفيق ابو عدله549209105554
1944مدرسوزارة التربيةالال64.7620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-07حماه05170035689نرمين سليمانشام أكرم حالحيل549309105555
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال84.4420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05220002168منوهطيبه جهاد الحسن549409105556
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال79.6120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-02-22حماه05180027110سمر خضورأحمد فراس العلي549509105557

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال60.6520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-01حماه05200095472صبحيهفاطمه احمد الفارس549609105558
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.9820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-10حماه05020155622امينةاسماء محمد الخضر549709105559
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال57.3920152لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-20حماه05070037090زاهرهأيهم ديب المحمود549809105560
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال65.6520210معلم صفتربيةإجازة1998-05-01حماه05140001436امالغرام سامي يوسف549909105561
1998مدرسوزارة التربية1999مدرسوزارة التربيةالال74.6220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-05حماه05050055649رجاء قنوعميس موفق قنوع550009105562
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.1720180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-01حماه05020055292شمسهنوف عبد الستار طنب550109105563
1933معلم صفوزارة التربيةالال69.3220210معلم صفتربيةإجازة1998-07-12حماه05220024864املامل علي الحمدو550209105564
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.3520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-05حماه05010655884وضحهكرم فايز الياسين550309105565
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال54.3220100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-11-30حماه05020018787صبحيهرابعه احمد الحسين العلي550409105566
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال56.7720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-02حمص04030042294نبيلهغيداء ياسر االبراهيم550509105567
1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.4420181معلم صفتربيةإجازة1993-02-25حماه05100012619سهام سعيفانماريوس جرجس عدبه550609105568
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.6620210معلم صفتربيةإجازة1995-10-01حماه05020107933سهام العمرنجالء عبد الرحمن المحمد550709105569
1938مدرسوزارة التربيةالال68.5520130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-03حماه05150115484آمالهبه فايز عجيب550809105570
342دارسوزارة المالية343دارسوزارة المالية346دارسوزارة الماليةالال57.0220150حقوقحقوقإجازة1985-06-01حماه05010188391مريمفاطمة عبد الكريم طومان550909105571
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.0420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-15حماه05010415433منىميخائيل عصام بطرس551009105572
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال65.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04011114020هيام الصفتليرشا حسام المصطفى551109105573
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال55.9020070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-02-19الالذقية06110075449نوفارزان فائز عدره551209105574
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال64.8620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-23الالذقية06020009181سناءرنيم هيثم بوشيه551309105575
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-16حماه04170079358زينبهال مهدي ايوب551409105576
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.6520210معلم صفتربيةإجازة1999-08-25حماه05010287859خيريهباسمه احمد الخلوف551509105577
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.3420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-14الالذقية06100009287بديعهسراء نديم محمد551609105578
1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال67.0520170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-10-14حمص04180004242صبحيه اباظهعائده نصر اباظه551709105579
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال76.0820210معلم صفتربيةإجازة1999-02-01حماه05070036714ربيعههبه احمد ابراهيم551809105580
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.3120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-09الالذقية06110011225نجوى محمدابتسام سلمان شاميه551909105581
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال60.3020110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-05الالذقية06020062461غادهيوسف صالح دغو552009105582
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال62.9320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05020042063وردهنوال حسن الحماده552109105583
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وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال55.3520130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-24طرطوس10160095765سحرعال سليمان اسعد552209105584

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال78.4320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-22حماه05020000287رقيهرحمه محمد األحمد552309105585
فيزياء <-العلومإجازة1997-09-21حماه05020078557رجاءهال غازي العثمان552409105586

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.8520210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1999مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال68.5020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-21حماه05020078554رجاءيارا غازي العثمان552509105587
وزارة التجارة الال81.0820190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05010549722هدى حاتمملك صفوان حوراني552609105588

الداخلية وحماية 

المستهلك

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية74معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

وزارة االتصاالت 921

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.1920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01الالذقية06200054318ساميهياسمين علي محمد552709105589
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةنعمال59.0920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-03حماه06120025120هيامانعام سليمان محمد552809105590
وزارة الزراعة الال73.1220100تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-06-20حماه05010095363هناءهبه حسان المصري552909105591

واإلصالح الزراعي

وزارة االتصاالت 203معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال58.4020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-20الالذقية06100016269رفيقه داودوداد علي علي553009105592

واإلصالح الزراعي

1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1971-02-19الرقة11010180511سلوىهدى سعيد اصفر553109105593

كيمياء<-وكيماء

1982مدرسوزارة التربية1983مدرسوزارة التربيةالال59.0419970كيمياء بحته

فيزياء <-العلومإجازة1970-11-04حماه05140017723تمرهصالح سليمان بردان553209105594

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال54.4020033كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1097مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

فيزياء <-العلومإجازة1992-07-24حماه05020085925مريمشهامه محمود العساف553309105595

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1987مدرسوزارة التربيةالال69.0720150فيزياء

واإلصالح الزراعي

1068مدرس

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1993-04-01حماه05050033139سلوى ضعونفتون عصام ضعون553409105596

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال80.4320210

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1938مدرسوزارة التربيةالال59.5020170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-23حماه05160041506سهامرهام هاشم صالح553509105597
وزارة التجارة الداخلية 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال85.2420200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-12-09حماه05020024441ايناسهديل عصام الخطيب553609105598

وحماية المستهلك

944مدققوزارة الموارد المائية73معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الال61.6420190اقتصاداقتصادإجازة1993-01-01حماه05010450305حوراءعبيده محمد فواز النجار553709105599

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

1090محلل إداريوزارة الكهرباء74معاون رئيس شعبة

339معاون رئيس شعبةوزارة المالية349دارسوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.9920164دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-30حماه05100016030هدى صبحعالء يوسف يوسف علي553809105600
1938مدرسوزارة التربيةالال68.9720140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-01طرطوس10110012079وفيقة الشينيوعد بركات ناصر553909105601
1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.0820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-09إدلب07240146029تغريداريج صابر صوفي554009105602
وزارة التعليم العالي الال67.5120201طب بيطريطب بيطريإجازة1993-04-14حماه05160012202سميرهنبراس احمد عيسى554109105603

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للطب البيطري

وزارة الزراعة 1

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 204طبيب بيطري

واإلصالح الزراعي

1092مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال64.9620210معلم صفتربيةإجازة1999-02-14حماه05200016975فاتن العبد هللامايا ابراهيم شعاع554209105604
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال63.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-05-22حماه05200090090احالمديانا سلمان محمد554309105605
1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.2420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05050037535بثينه الضحاكرنده حيان زعير554409105606
1947مدرسوزارة التربيةالال60.0520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-24حماه05020036644خوادأريج محمود الخطاب554509105607
1991مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال68.0820190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-05-14حماه05020005431فاطمهشذا محمد العوض554609105608
فيزياء <-العلومإجازة1998-09-01حماه05150050027توفيقه سقرخديجه نصر السقر554709105609

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال68.2420220فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1992-05-30حماه05010383727حنانرنا منير عويضه554809105610

إلكترونية

وزارة االقتصاد الال76.3420190

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة التجارة 126معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال70.5520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-30حماه05010046998هناءصفاء محمود حلوم554909105611
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-26الالذقية06110064605نبيلهوالء احمد شباني555009105612
1989مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال71.9220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-31حمص04170012374خديجة االشقرنجاح عبد المنعم االشقر555109105613
1993مدرسوزارة التربية2000مدرسوزارة التربيةالال73.0120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-12حماه05200013140نفيرصبا درغام ديابو555209105615
1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال55.6220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-01حماه05010475195عزيزهلجين مروان عطار555309105616
1950مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.0620220لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-15الالذقية06020069480هيامفداء سليمان حسون555409105617
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال57.9220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-03الالذقية06010274496وجيهاهال عدنان كحيله555509105618
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.7520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-03حماه05050191943انتصارفاطمه نزال الخلف555609105619
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال64.3720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10حماه05010396339اصالحمريم احمد الحسن555709105620

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1086مدرس

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال78.9120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05010239435نجومعائدة احمد الشيخ بكور555809105621

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1086مدرس

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال57.8020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-09حماه05140024025سعده سكيففلاير ظريف جرزوني555909105622
1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.4220140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01طرطوس10010000543اديبه حمودرنده يونس سالمه556009105623
وزارة الزراعة 1995مدرسوزارة التربيةالال67.6320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-19طرطوس10280016753فايزهإناس جهاد سلوم556109105624

واإلصالح الزراعي

1081مدرس

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال65.0520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-29طرطوس10280018627ابتسامرزان علي محمد556209105625

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

وزارة االتصاالت الال72.9920200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-05حماه05010522937صبحيهياسمين عبدو شيحه556309105626

والتقانة

وزارة االقتصاد 126معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية130معاون رئيس شعبة

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال56.5120150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-15حماه05010481045فطامسدره عبد الحليم الرحال556409105627
1948مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال53.3319940لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-05-22حماه05010610539نوفههاله محمد الهويس556509105628
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.3420150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-10حماه05220005735اسعاف عربعامر خالد التركي556609105629
وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربيةالال60.4420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حماه05020112995بديعه الدودانيأحمد عبد الستار محمد الناصر556709105630

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال58.8220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-18حماه05010353629فاطمهرنيم محمد جمعه556809105631
1938مدرسوزارة التربيةالال59.7920146جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05050161555حليمهخالد سعيد العيسى556909105632
هندسة ميكانيكية إجازة1996-01-30حماه05010624406طيبهزهربان محمد الخطيب557009105633

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

مهندس دراسات وزارة الموارد المائية2038مدرس مهندسوزارة التربية172مهندسوزارة الكهرباءالال72.1920210قوى ميكانيكية

وتنفيذ

935

1953مدرسوزارة التربيةالال61.6720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-20حمص04170006887فاطمهنوال جهاد سعد الدين557109105634
337معاون رئيس شعبةوزارة المالية343دارسوزارة المالية342دارسوزارة الماليةالال55.0820072حقوقحقوقإجازة1979-05-01حماه05010097106نادرهمحمد حازم حسن زيدان557209105635
وزارة االتصاالت الال69.1920190اقتصاداقتصادإجازة1995-01-05حماه05010123661هدىربا ايمن جقيني557309105636

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

943مدققوزارة الموارد المائية921

هندسة ميكانيكية إجازة1982-01-02حماه05010164650غادهمحمد نور حسين تركماني557409105637

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2046مدرس مهندسوزارة التربية2043مدرس مهندسوزارة التربية173مهندسوزارة الكهرباءالال65.1720090تصميم وإنتاج

1988مدرسوزارة التربية1990مدرسوزارة التربيةالال65.5220203علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1988-07-30حماه05120016332ندوى األحمدحسام شوكت محمد557509105638
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال63.8320190معلم صفتربيةإجازة1996-01-15حماه05220006590روزه العليويبحريه عدنان العبيد السعيد557609105639
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال62.8520210معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حماه05030046652ختاممرام تامر المحرز557709105640
1939مدرسوزارة التربيةالال63.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-20حماه05180018041حربهربا مصطفى كودأل557809105641
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال69.9520140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-01-01حماه05010593180عائشهعبد المجيد عبد المعين االبراهيم557909105642
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال59.1520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-12حماه05160039917سميرهقمر ناجح عثمان558009105643
1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال61.5020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-07إدلب07090021801صفيةآمنة خالد الوهبي558109105644
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.8519940لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1968-12-26حماه05010700886كزيننجاح محمد الديوب558209105645
1976مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربية1978مدرسوزارة التربيةالال73.3520210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-01-01حماه05160000038هناء تامرريم عبد مناف منيف558309105646
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال70.5520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حماه05010507363فاتنهزار عمر الوضيحي558409105647
وزارة االتصاالت الال67.4520150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-01إدلب07100004290هندهيا فواز البيوش558509105648

والتقانة

وزارة التجارة الداخلية 126معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

هندسة ميكانيكية إجازة1999-01-01حماه05100052753عائدهصفاء محمد مخلوف558609105649

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة التجارة الال76.9520210طاقة

الداخلية وحماية 

المستهلك

176مهندس كهرباءوزارة الكهرباء923مهندس دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية81مهندس مشرف

1090محلل إداريوزارة الكهرباء352معاون رئيس قسموزارة المالية1078مدرسوزارة السياحةالال70.5320160مصارف وتأميناقتصادإجازة1982-05-01حماه05150018628سعادرباب طه منصور558709105650
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال64.7620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10حماه05020053441هندميس علي ابو كشتو558809105651
1939مدرسوزارة التربيةالال59.0620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01إدلب07110038193سهامربا عبد الرحمن الحالق558909105652
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.5220210معلم صفتربيةإجازة1995-03-20حماه05010105636سلوىدينا ياسر خضور559009105653
1948مدرسوزارة التربيةالال55.7220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-04طرطوس10090104395رويدهريما عبد العزيز عبد الرحمن559109105654
1934معلم صفوزارة التربيةالال89.7320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حماه05010266378آمنه المصطفىرؤى محمد المصطفى559209105655
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال81.2620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01حماه05010316027وفاءرانيا وليد المبيض559309105656
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال57.6520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-06-01طرطوس10250010662فدوى سليمانفيروز جميل اسماعيل559409105657

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1073مدرس

وزارة التعليم العالي الال77.3320150نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1993-01-25حماه05010052761حليمهتسنيم عبد الوارث كردي559509105659

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

4

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.5420151تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-05حماه05160013177رئيفهحسن احمد محمد559609105660
وزارة االقتصاد الال66.8220073إدارة أعمالاقتصادإجازة1975-04-20حماه05160014256صافياعلي طالب خطيب559709105661

والتجارة الخارجية

259مساعد إداري أولوزارة الصناعة257معاون رئيس شعبةوزارة الصناعة1056منسق أعمال

1953مدرسوزارة التربيةالال57.2420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-21حماه05010305652صبوحنعمه خالد البرغش559809105662
1947مدرسوزارة التربيةالال58.8920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-15حماه05010677488تركيهسهير سمير السليمان559909105663
وزارة الزراعة 1993مدرسوزارة التربيةالال67.9920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-04-13حماه05080027380فاطمهزينب علي االسود560009105664

واإلصالح الزراعي

1998مدرسوزارة التربية1066مدرس

1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال63.7420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-17حماه05020017587ختامرقيه عبد الحفيظ الشيخ علي560109105665
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.7720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-15حماه05010700432ربىساره حكم المللي560209105666
وزارة األشغال الال59.4720210حقوقحقوقإجازة1997-09-15حماه05100040345هويدهزينه ايوب يوسف560309105667

العامة واإلسكان

وزارة االقتصاد 16مشرف تعاوني

والتجارة الخارجية

346دارسوزارة المالية1058دارس قانوني

وزارة التجارة الال92.0020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-04حماه05100029512رجاءحسين خالد العبد هللا560409105668

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 73معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

259مساعد إداري أولوزارة الصناعة130معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال56.8420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-01حماه05100067363سورياخولة محمد حيدر560509105669

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1935معلم صفوزارة التربيةالال67.2520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05160045264ميساءآيه أيوب نعامه560609105670
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال73.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-02-23حماه05100006869فلاير فرحهورد حنا دويب560709105671
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال60.2820200معلم صفتربيةإجازة1996-02-27حماه05100011655أديلماري سمير ريشه560809105672
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال59.0920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30حماه05140007030نضيفهمها ياسر حسن560909105673
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال62.5120210معلم صفتربيةإجازة1994-10-03إدلب07100032225مريمشفاء نور الدين قدي561009105674
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال61.4120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه04010003075سميره حبقهعال محسن العيسى561109105675
1938مدرسوزارة التربيةالال60.7920220جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-25حماه05150111660فتاةضحى محمد حسن561209105676
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.9820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-10حماه05140002655سميعههبه صديق محمد561309105677
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال61.0520220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30حماه05140027036بنان ابراهيمنبال نيروز التع561409105678
1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال63.6520156لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-15حماه05010593574حميدهمحمد أحمد أسعد561509105679
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةنعمال62.8820220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-11حماه05150113107سعاد الحسنسراء يعقوب العبدالرحمن561609105680
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال64.0820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حمص04030061326نديمه يحيىمرح احمد الحسين561709105681
1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.6320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-04حمص04010006015فداء المحمودنغم محمد المحمود561809105682
1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال58.5320200معلم صفتربيةإجازة1996-03-20حمص04230019710سهامدعاء عبد الرحمن الكردي561909105683
1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال66.2020170معلم صفتربيةإجازة1994-09-15حماه06110016390نجاح اسعدمنار سهيل ونوس562009105684
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.0920210معلم صفتربيةإجازة1999-03-09حماه05010502561امالحال موسى ديب562109105685
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال68.1920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05010456427مطيعة البيطارهبة عبد الرحمن حمضمض562209105686
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.9220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05190029430صباح المحمودرهف علي يحيى562309105687
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.2820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-14حمص04190061501ابتسامبشيره اسماعيل المحمد562409105688
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال60.8220220تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-22حماه05010731924فاطمهاريج ابراهيم ونوس562509105689
وزارة الزراعة الال62.7920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-03حماه05010245187مروهآيه عبد الفتاح حماده562609105690

واإلصالح الزراعي

1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال61.8720200معلم صفتربيةإجازة1996-02-03حماه05010731821ايمان العمرباسل محمد قليع562709105691
1941مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال75.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-01حماه05010245342مروهدعاء عبد الفتاح حماده562809105692
339معاون رئيس شعبةوزارة المالية338معاون رئيس شعبةوزارة المالية334دارسوزارة الماليةالال53.4020003حقوقحقوقإجازة1966-11-25حماه05140005269زرقه عليسليمان محمد حمود562909105693
501معاون رئيس كتابوزارة العدل339معاون رئيس شعبةوزارة المالية334دارسوزارة الماليةالال61.2020210حقوقحقوقإجازة1997-01-24حماه05120001748اكتمال حسنأنوار حكمت سلوم563009105694
1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال55.5520080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-08-27حماه05050152843جهديثائره رئيس الدبيات563109105695
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال59.9320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05050073881غصونديما نور الدين الجبر563209105696
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.0520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-15طرطوس10020035367هنادي العبدلبانه يوسف يوسف563309105697
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.8020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-13حماه05010513330ريماربا سامر الحسن الشيخ تركاوي563409105698
1954مدرسوزارة التربيةالال66.1420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05200013668منى بشارهماري نزار يعقوب563509105699
1948مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربيةالال59.8620150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-10حماه05200001664فريدهماري وصفي الديوب563609105700
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.8920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حمص04140043479نوالمجد دردر دردر563709105702
1941مدرسوزارة التربيةالال63.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-06حماه05050009125لونا الحاج عمر قنبرهبه داالتي البيطار563809105703
وزارة الزراعة 1076مدرسوزارة السياحةالال66.4120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05010190283بهزاركوثر صادق كلبون563909105704

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1064مدرس

1941مدرسوزارة التربيةالال57.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-14حماه05050060880منىنجوى اسماعيل زعير564009105705
فيزياء <-العلومإجازة2000-05-11حماه05150111210انتصاف زينهحال أحمد عيسى564109105706

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال69.8520210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1082مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1097مدرس

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال55.7520050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-01حماه05090001908خديجهأميمه حسن حيدر564209105707

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال62.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-29طرطوس10020012782انعام محمدراما محمد محمد564309105708
1939مدرسوزارة التربيةالال72.7520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-01حماه05010414682غاليه المحمدهيفاء عبد الرحمن الخضر564409105709
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وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.8020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-17حماه05050064112ملكهدعاء صبر الحلو564509105710

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال63.0120180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30طرطوس10010086634شاديه علييمام فيصل شحود564609105711
1952مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال83.7820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-29حماه05010139315اميرةنور ياسر داوودي564709105712
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.6820170معلم صفتربيةإجازة1994-05-14حماه05160049098تفاحهيارا علي البدر564809105713
1942مدرسوزارة التربيةالال67.2120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-03حماه05200020777نجاح حاصودابراهيم فريد فالحه564909105714
1938مدرسوزارة التربيةالال71.2620172جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-06طرطوس10280013150زكيهحسام علي حسين565009105715
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال59.4920210معلم صفتربيةإجازة1997-05-01حماه05120017234هيامعبير احمد جردي565109105716
1999مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربية1998مدرسوزارة التربيةالال64.4420093رياضياترياضيات<-العلومإجازة1981-08-05حماه05010275152ختاممحمود احمد الجيجاوي565209105717
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةنعمال61.9420160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الالذقية06020011606نبيله اليقهأحمد حسام غانم565309105718
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال73.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-02حماه05030032785رنا محمودهبه احمد عبد القادر565409105719
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-09الالذقية06010034151وسامهال حافظ دوير565509105720
وزارة التعليم العالي الال68.4020200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1996-10-27حماه05010084233رشامحمد فائز المرعي565609105721

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

7

1972مدرسوزارة التربية1980مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال72.6920210تربية رياضيةتربيةإجازة1999-03-01حماه05020008555تركيه الحاج محمودأغيد بسام الرحال العرابي565709105722
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال59.6520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-22حماه05010697030حنانزهور سليم الشامي565809105723

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال58.1620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-24حماه05050065169غروبرباب قاسم منير565909105724

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1072مدرس

1989مدرسوزارة التربية1992مدرسوزارة التربية1988مدرسوزارة التربيةالال69.0920210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1992-05-10حماه90050004943فتحيه الشبليهال محمد السباعي566009105725
1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.5720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-09حماه05210019424صفيه القدورمنيره حسان العبد العزيز566109105726
وزارة الزراعة الال59.8420134حقوقحقوقإجازة1991-01-02حماه05190002496رجاءنوفل مزيد شدود566209105727

واإلصالح الزراعي

349دارسوزارة المالية258مساعد إداري أولوزارة الصناعة202معاون رئيس شعبة

1998مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال67.0620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حماه05010020708هند االوااالء عمر ابراهيم566309105728
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.4720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10إدلب07160133953ضياء حاج عبد هللافاطمه ربر مازن ابو زيد566409105729
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال75.4120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05020053006يسرى العكلهنور محمود الرجب566509105730
1933معلم صفوزارة التربيةالال63.8520210معلم صفتربيةإجازة1998-05-28حماه05010669360عبير طهمازيسرى غزوان عابدين566609105731
وزارة التجارة الال93.4020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-06-01حماه05010701076اكتمالهمسه فاروق الجاسم المحمود566709105732

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 73معاون رئيس شعبة

والتقانة

944مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

1933معلم صفوزارة التربيةالال74.9520190معلم صفتربيةإجازة1997-01-17حماه05010130581يسرى الشعارآيات احمد جعمور566809105733
342دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدل1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال62.9920124حقوقحقوقإجازة1987-12-05حماه05030005704كوكبجمال عبد الرزاق ابراهيم566909105734
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.9320210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-12الالذقية06050025920عواطففاتنه غسان ديوب567009105735
وزارة الزراعة 1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.0520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حماه05010671043وصال والونورهان حسين حمزه567109105736

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1971مدرسوزارة التربيةالال78.9220210تربية رياضيةتربيةإجازة1998-02-20حمص04200002217فاطمةنور خالد الصالح567209105737
1940مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.9820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حماه05010305162حلومدارين عوض حمدو567309105738
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.6620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-29الالذقية06110008868سميهندى ابراهيم عيد567409105739
1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال75.5020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-23حماه90050006386رباحناريمان مروان الروبة567509105740
1942مدرسوزارة التربية1076مدرسوزارة السياحة1939مدرسوزارة التربيةالال72.2420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05010018297عالاسماء عماد ضاهر الحسين567609105741
وزارة الزراعة الال59.5520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01حماه05010260620ايمانهند محمد مرعي حمد567709105742

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1087مدرس

واإلصالح الزراعي

1952مدرسوزارة التربية1065مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال63.5920180معلم صفتربيةإجازة1994-06-10حماه05010285343رافترزان عبد السالم الفراحنتور567809105743
1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال82.4620110معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1988-05-20حماه05010736446املديانا نجيب فرج567909105744
وزارة الزراعة الال55.6620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-12-10حماه05150043613ملك ابراهيمسالم مشهور ابراهيم568009105745

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1080مدرس

وزارة الزراعة الال66.5120200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-03-23الالذقية06190004854حميدهريم محمد ديب568109105746

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.3620180معلم صفتربيةإجازة1992-04-30حماه05100004473ندى محفوضيارا عايد فرحه568209105747
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.8120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-13حماه05030034970مهديهخديجه موسى الخربوطلي568309105748
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.3420082تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-06حماه05140019218خوال جوريهعامر محمد جوريه568409105749
1971مدرسوزارة التربية1977مدرسوزارة التربيةالال74.8820200تربية رياضيةتربيةإجازة1994-05-14حماه05050050409سناءكنان سامي ميوس568509105750
وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربيةالال60.1820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-01حماه05100022441فهيمهجيانا نورس اسبر568609105751

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1094مدرس

وزارة التعليم العالي الال81.6820200طب أسنانطب أسنانإجازة1998-01-01حماه05010363711روديهسناء موسى اسعد568709105752

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1938مدرسوزارة التربيةالال59.9920213جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-25حماه05100064714ادالمهند توفيق محمد568809105753
معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1078مدرسوزارة السياحةالال69.8720120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-09-01حماه05160017539دالل اسعدبراءه علي العبيد568909105754

الموازنة والنفقات 

اإلستثمارية

1090محلل إداريوزارة الكهرباء922

فيزياء <-العلومإجازة1994-08-21حماه05150055243فاطمةرؤى أمين سالمه569009105755

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1985مدرسوزارة التربيةالال66.9420210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال59.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حماه05050093978امينه قداحهمنار حسام انطاكيه569109105756

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال64.6420192معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حماه05100064721ادالمحمد توفيق محمد569209105757
وزارة الشؤون 1092مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال61.3120213حقوقحقوقإجازة1990-07-01حماه05020079164يسرىأيهم ممدوح حديد569309105758

االجتماعية والعمل

342دارسوزارة المالية1004مفتش عمل زراعي

هندسة ميكانيكية إجازة1997-09-02حماه05030074124امل عقولميس خضر السماعيل569409105759

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2002مدرس مهندسوزارة التربية2003مدرس مهندسوزارة التربيةالال73.6620210هندسة إلكترونية

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال67.2520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05160018648كوكبروان نزار محمد569509105760
البرمجيات ونظم هندسة معلوماتيةإجازة1997-07-04حماه05010905381بارعههبه مسعف عياش569609105761

المعلومات

وزارة التعليم العالي 2060مدرس مهندسوزارة التربيةالال82.1720200

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

4

1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال65.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-05حماه05170034203انصاف سليمانيارا كاسر عوض569709105762
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال70.1320172معلم صفتربيةإجازة1991-02-24حماه05010478486كريمهطريف يحيى قسوم569809105763
فيزياء <-العلومإجازة1998-01-03حماه05010342762هياماروى عبد الرحمن وقاف569909105764

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال75.1120200فيزياء

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.9920200معلم صفتربيةإجازة1996-02-06حماه05010798941ماجده دهنهناهد غازي االسود570009105765
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.5720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-21الالذقية06110066099الهام ابراهيمميس سليمان جمعه570109105766
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال55.2620120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-06حماه05150030350فايزهعبير كمال عبدو570209105767
1938مدرسوزارة التربيةالال59.4720201جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-02الالذقية06120022494نوفا اسعدبشار شفيق سمندر570309105768
1938مدرسوزارة التربيةالال64.6420140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-10حماه04120006664ابتهاجهبه علي يازجي570409105769
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال64.0020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-02الالذقية06100081401فتاهعبير جابر عباس570509105770
1938مدرسوزارة التربيةالال64.1420170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-16حماه05120037700توفيقهديما اسامة خيربك570609105771
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1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال65.9520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-01حمص04190018635عصامفاطمه أحمد رعد570709105772
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال70.6320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-23حماه05150120504لمىيارا فراس الحرك570809105773

واإلصالح الزراعي

1950مدرسوزارة التربية1080مدرس

1972مدرسوزارة التربية1980مدرسوزارة التربية1971مدرسوزارة التربيةالال68.2020153تربية رياضيةتربيةإجازة1990-02-25حماه05020103843خديجهبسام علي نداف570909105774
فيزياء <-العلومإجازة1993-01-01حماه05010694028صفيهغفران محمود جعيله571009105775

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال67.1920180كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1067مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.5920200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05حمص04190018740عصامبثينه احمد رعد571109105776
وزارة التعليم العالي الال69.0320200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-01حماه05010656711خديجهحليمه عبد الستار سبسبي571209105777

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

2058مدرس مهندسوزارة التربية2059مدرس مهندسوزارة التربيةالال73.4820180اتمتة صناعيةهندسة تقنيةإجازة1995-04-09طرطوس10230015217دالل حسنمريم سهيل ديب571309105778
1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال60.1520180معلم صفتربيةإجازة1984-10-20حمص04010829626سهيلهسراء احمد حسن571409105779
وزارة الزراعة 1997مدرسوزارة التربيةالال72.0020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-06حماه05110076517عائدهسوزان احمد رعدون571509105780

واإلصالح الزراعي

1088مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1996-05-18حماه05010330444مريمرواء موسى علوش571609105781

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

934مهندس دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية172مهندسوزارة الكهرباءنعمال69.7520200قوى ميكانيكية

وزارة الزراعة الال63.1920130إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-01-22حماه05070024614بدريه سلومرحاب محمد غازي571709105782

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1077مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1069مرشد تربوي

1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال71.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-05الالذقية06110040954اميرهبيلسان رياض علي571809105783
وزارة الزراعة نعمال62.7520134تمويل ومصارفاقتصادإجازة1986-05-05حماه05060032001منيره صرصورعبد السالم محمد منصور571909105784

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 200معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

وزارة االتصاالت 203معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1999مدرسوزارة التربيةالال77.2320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-15حماه05050143880داللبشار عدنان الحمدان572009105785
وزارة الزراعة الال71.1020150طب بيطريطب بيطريإجازة1992-02-01حماه05010678800بيان العليمحمود محمد علي اليوسف572109105786

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم العالي 204طبيب بيطري

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

1

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.4420020لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-06طرطوس10010055089سعادشذى محمود دلول572209105787
وزارة الزراعة الال61.3120190إرشاد نفسيتربيةإجازة1982-04-01حمص04120022430مزاد العثمانراميا يحيى الحداد572309105788

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1084مرشد تربوي

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.2520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-20الالذقية06090131820سميعهغفار علي هديوه572409105789
1955مدرسوزارة التربية1956مدرسوزارة التربيةالال62.2520140فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-04-13حماه05020004865شمسهعبد الرحمن عوض ابو عرب572509105790
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال57.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-20حماه05150055754مها سليمانوئام محمود لولو572609105791

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال74.5920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-11حماه05200003197جوانارينا خلدون العبيد572709105792
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال60.7720200معلم صفتربيةإجازة1996-11-28حماه05070036471فطمهغنوه عبدهللا المحمود ابو سمره572809105793
24مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال63.1520105صحافة ونشرإعالمإجازة1985-01-25حماه05030027718ثرياجهاد جمعه اسماعيل572909105794
1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال59.4620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01حماه05020012724عائشة الحسينإيمان نصر العلي573009105795
وزارة الزراعة 1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.8620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-01حماه05010758535غادهديما عيسى احمد573109105796

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1938مدرسوزارة التربيةالال66.9820080جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-05حماه05020020831جوريهروعه عبد الكريم الشيخ573209105797
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال57.6320200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-01الالذقية06160024378غزهساميه عفيف فارس573309105798
1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال59.7620190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-15الالذقية06150005349منى سلطانرنيم فائز عثمان573409105799
1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال60.0120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-01حماه05010304541مخلصه حسونرهف محمد السودين573509105800
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال64.0220110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-01طرطوس10090018067فايزه ضواميس علي سليمان573609105801
1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.7720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-24طرطوس10220047634رغداءريم زين الدين دالي573709105802
1947مدرسوزارة التربيةالال61.2420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-12حماه05020036460وئاممحمد زياد الخطاب573809105803
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6920210معلم صفتربيةإجازة1998-02-15حماه05010638212امنهمها بشار صمصام573909105804
وزارة التعليم العالي الال74.7720210طب أسنانطب أسنانإجازة1997-05-06حماه05200029605فاطمهسلوى محمد الناصر574009105805

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

وزارة الموارد الال68.4120150جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1991-04-23حماه05090026494هناءشذى حمدو عجميه574109105806

المائية

940باحثوزارة الموارد المائية941باحث

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.3220090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-07-31الالذقية06010297294ليلىتيم سليم صبيح574209105807
وزارة التجارة الال77.3520180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-07-04حماه05010596393مهاوالء فارس االسعد574309105808

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 73معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة االتصاالت 74معاون رئيس شعبة

والتقانة

126معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال58.8320175لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-10طرطوس10090023403رضوهعدنان توفيق جديد574409105809
1943مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال57.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05120020075اميرهبشرى فؤاد عيسى574509105810
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.7320220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-08طرطوس10090028235كوثررنين ابراهيم حسن574609105811
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال61.8520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-08حماه05020111451فاطمةمنيره محمد شاوردي خلف574709105812
وزارة الزراعة 1993مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربيةالال66.0320170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-06-30حماه05010085788وضحهنجوى عارف جرجنازي574809105813

واإلصالح الزراعي

1066مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1996-10-28حماه05150107607افتخاروفاء وحيد ابراهيم574909105814

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

2044مدرس مهندسوزارة التربيةالال69.8820200تصميم وإنتاج

1012معالج فيزيائيوزارة الصحةالال72.2420180معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1997-01-02حماه05010728143غاليهخديجه كسار كرزون575009105815
وزارة الزراعة 945دارسوزارة الموارد المائية258مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال70.3920188حقوقحقوقإجازة1991-03-15حماه05150096645ملكهاحمد موسى يوسف575109105816

واإلصالح الزراعي

202معاون رئيس شعبة

1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.1320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-27الالذقية06020054655صفانور يوسف تميم575209105817
1938مدرسوزارة التربيةالال63.3220170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-09طرطوس10280004528منيفه حسينبشرى اسعد احمد575309105818
جغرافيا <-جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-29الالذقية06190003044سميعة هيفاهادي نصر مصطفى575409105819

GISاختصاص 

1938مدرسوزارة التربيةالال60.5620124

1948مدرسوزارة التربيةالال54.2420073لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-04-15حماه05150073955سهيلهعصام حسين يوسف575509105820
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال60.5020150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-24الالذقية06010396235رأفترنا صباح الدين غانم575609105821
وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال65.7520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-13حماه05010357944ماجدهبيان مخلص ورده575709105822

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

1933معلم صفوزارة التربيةالال68.2920180معلم صفتربيةإجازة1996-03-21حماه05010571650رباحهال محمد زاهر زينو575809105823
1993مدرسوزارة التربيةالال67.7320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-29حماه05020047367صبحيه البكورمرح خالد السلوم575909105824
فيزياء <-العلومإجازة1984-07-25حماه05010290005فاطمهمنال احمد العبد576009105825

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربيةالال64.3120130فيزياء

واإلصالح الزراعي

1068مدرس

1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال58.9220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حماه05020075017أملنسرين محمد خالد576109105826
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربيةالال77.7820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-05حماه05010085461اميره جدعانأميره احمد الدرويش576209105827

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال67.8420180معلم صفتربيةإجازة1984-04-24حماه05010291205لميهرولى احمد هبطه576309105828
وزارة الزراعة الال57.1320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-03الالذقية06100008942بديعه ابو شاميمياده محمد شقيرة576409105829

واإلصالح الزراعي

1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1079مدرس
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وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال60.3320106لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-10حماه05150040028سكرهأمجد علي خضور576509105830

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

وزارة االتصاالت الال74.6420200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05020111930هياماسماء عبد الكريم العيال576609105831

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

رئيس شعبة وزارة الموارد المائية1019دارس اقتصادي

الموازنة والنفقات 

الجارية

921

1938مدرسوزارة التربيةالال60.4820180جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-01حماه05220011790غصونثناء عبد الجليل القسوم576709105832
1937معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال69.2420210معلم صفتربيةإجازة1999-03-08حماه05170009701كاسرهاالء صالح شاهين576809105833
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1990-01-01حماه05010194741عنود المحسنعفاف عزت المحسن576909105834

إلكترونية

وزارة االقتصاد الال92.0720180

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 130معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 73معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

1993مدرسوزارة التربيةالال82.6820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01حماه05010532565منالمحمد هيثم خباز577009105835
وزارة الموارد الال56.5620020جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1980-01-01حماه05050048239محاسنخلود هاشم حويجه577109105836

المائية

940باحثوزارة الموارد المائية941باحثوزارة الموارد المائية2141جيولوجي

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال60.0520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-08حماه05010544243نجودهناء فريد نقوال577209105837
1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1946مدرسوزارة التربيةالال74.2520151لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1990-01-01حماه05150059659غادةباسل غسان وسوف577309105838
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال77.6020210معلم صفتربيةإجازة1999-08-16حماه05220024898رماح الحسينسلسبيل طالل المحمود577409105839
فيزياء <-العلومإجازة1988-09-05حماه05030018497سوريه ديوبمحمد عزيز حمود577509105840

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال71.6720154فيزياء

وزارة التعليم العالي الال75.7220140طب أسنانطب أسنانإجازة1991-09-07حماه05150054907ابتسامغزل غيث سالمه577609105841

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

342دارسوزارة المالية349دارسوزارة المالية351معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.2420200حقوقحقوقإجازة1981-02-04حماه05120016731سعاد فنديمياده يونس االشقر577709105842
1933معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال59.7020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04130073562اسيه زيدانمها سمير سعده577809105843
وزارة التعليم العالي الال56.4920060طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1973-07-20حماه05120019318كتيبه اسماعيلفايز محمد الجداوي577909105844

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال67.5420180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-25حماه05010106238ختامسهام موفق جراد578009105845
1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالنعم61.7920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-20حماه05020024004امنه القدورهند عبد العزيز عبد القادر578109105846
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.8220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-15حماه05010354906يسرىريم رسالن اسعد578209105847
1936معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.8420210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05100027928ايمان الحمودرجاء عمر علي الحمود578309105848
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.6620190معلم صفتربيةإجازة1996-05-20حماه05210049677رقيةغدير جمعة الحمد العليوي578409105849
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال62.1220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15طرطوس10090096752سهام شيحهبتول احمد عمران578509105850
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال62.8920131لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-30الالذقية06040041604سكينه نزيهامهران خليل نزيها578609105851
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-16طرطوس10030022826هناءزينب بدر ديب578709105852
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال68.0920120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-24طرطوس10270004359صديقه عيودرغدا علي أحمد578809105853
1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال58.4320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-01طرطوس10110030374ميادهسماره ماجد شيحه578909105854
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال56.5420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-28حماه05150049207سميرهنبيله درغام هدال579009105855

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

وزارة الشؤون الال60.8520154حقوقحقوقإجازة1988-09-03حماه05050067083سلوىعلي عدنان الجرف579109105856

االجتماعية والعمل

مصرف سورية 337معاون رئيس شعبةوزارة المالية89معاون رئيس شعبة

المركزي

1020دارس قانوني

1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربيةالال68.3020190معلم صفتربيةإجازة1996-10-28حماه05150019009صباح الداليرهف يمني وطفه579209105857
فيزياء <-العلومإجازة1996-05-28طرطوس10230001685سوريا عليمرام يوسف سليمان579309105858

فيزياء<-وكيماء

وزارة الزراعة 1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال69.2720210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1083مدرس

1937معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.8420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05120059297داللبشرى عبدالرزاق شمعون579409105859
وزارة الزراعة 1077مدرسوزارة السياحةالال58.7720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-09حماه05190025210جومانه موسىنسرين ابراهيم خير بك579509105860

واإلصالح الزراعي

1939مدرسوزارة التربية1079مدرس

1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال58.6120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-16حمص04010222346غادهمنى غصوب الملحم579609105861
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال60.6620220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه10160140712خضره عمراننغم عبد الرزاق زيزفون579709105862
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال63.6620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس05010323218ميساء المحمدسوسن محسن ابراهيم579809105864

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال57.8020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-01طرطوس10270017604وسامنغم زكي علي579909105865
1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال58.3720210معلم صفتربيةإجازة1999-07-01حماه05110060902فصلهنور عبد هللا العبدهللا580009105866
مصرف سورية الال72.5120210مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-08-22حماه05040012256اليازه ديابرنيم حسن الغنوم580109105867

المركزي

وزارة الزراعة 1019دارس اقتصادي

واإلصالح الزراعي

1090محلل إداريوزارة الكهرباء203معاون رئيس شعبة

1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1947مدرسوزارة التربيةالال64.4620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-01حماه05030021188روضه دوكرليدله جمال الشحود580209105868
وزارة الزراعة الال59.4720180شريعةشريعةإجازة1975-03-25حماه05010057090ختامطله وليد قاسم آغا580309105869

واإلصالح الزراعي

1957مدرسوزارة التربية1063مدرس

رئيس شعبة قطف وزارة الدفاعالنعم68.8320210صيدلةصيدلةإجازة1995-02-26حماه05180019263تغريد ديبوصبا علي ديبو580409105870

الدم و ضمان الجودة

566

1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال64.2320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-16حماه05020034851منىحفصه محمد الخطاب580509105871
1953مدرسوزارة التربية1954مدرسوزارة التربيةالال62.6120140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-19طرطوس05190003008نبيههبسمه حيدر ديوب580609105872
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.9420100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-11حماه05020028458خولهمروه وليد المسعود580709105873
1935معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6520200معلم صفتربيةإجازة1995-02-01حماه05120047266شاهانجاة فيصل الحسين580809105874
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال59.9120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01الالذقية06150053328سميعهرؤى زياد شكوحي580909105875
1947مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربيةالال66.7220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-14حماه05160007729نوريهرنيم ناصر الدياب581009105876
وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال62.0620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-08طرطوس10030022515ندىعال محمد احمد581109105877

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1080مدرس

واإلصالح الزراعي

1065مدرس

1950مدرسوزارة التربية1949مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال56.6920100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-10طرطوس06020086854فيروز سرحيليارا قاسم حسون581209105878
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-05الالذقية06100051566فاطمه سخانهرشا احمد اسماعيل581309105879
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربيةالال63.6420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-17الالذقية06160027271نبيهامحمد صودف سلطان581409105880
1937معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.2920150معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05020010741نزهه الكشتوتيسير احمد الكشتو581509105881
1949مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال58.6920120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-02حماه10010014116ساميا مصطفىروعه محمد معال581609105882
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال63.9020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-13الالذقية06010019454سعدهسيلفا سليمان ميا581709105883
1948مدرسوزارة التربيةالال58.4320190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-15طرطوس10030026641حنان سليمانهزار عز الدين ونوس581809105884
1947مدرسوزارة التربيةالال59.8020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05010346984محاسنمروه مصطفى الصليعي581909105885
وزارة االقتصاد الال71.3420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010719481داللسلمى محمد سفيان شيخ الغنامة582009105886

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 130معاون رئيس شعبة

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال66.8820210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-03الالذقية06200049100يسرريم عز الدين حسن582109105887
وزارة االتصاالت الال67.3520120اقتصاداقتصادإجازة1986-04-19حماه05050047591نجاحسريانا غياث ديوب582209105888

والتقانة

1090محلل إداريوزارة الكهرباء943مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

هندسة ميكانيكية إجازة1989-01-01حماه05120015292حياة طيباابراهيم مرشد معروف582309105889

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

2003مدرس مهندسوزارة التربية2005مدرس مهندسوزارة التربية2004مدرس مهندسوزارة التربيةالال60.00201410هندسة إلكترونية

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.3920186معلم صفتربيةإجازة1989-03-08حماه04060017447ريا طابوترماح عيسى قاسم582409105890
1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-25حماه05010528829نزههبشرى طنوس زياده582509105891
1944مدرسوزارة التربيةالال54.5020100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-10طرطوس10240012261جناةحنان محمد بواسعد582609105892
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وزارة التجارة الال73.1820210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-08-23حماه05010289511صولهبتول هيثم العلي582709105893

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 74معاون رئيس شعبة

وحماية المستهلك

73معاون رئيس شعبة

1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال58.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010528927نزهه زيادهماري طنوس زياده582809105894
1939مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال65.3520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-17طرطوس10150008053غيدى محمودبشرى محمد خزامه582909105895
تسويق وتجارة اقتصادإجازة1991-01-01حماه05010435716الهامرغده محمد عيد المصلط583009105896

إلكترونية

وزارة االتصاالت الال77.3920180

والتقانة

مصرف سورية 126معاون رئيس شعبة

المركزي

وزارة التجارة 1019دارس اقتصادي

الداخلية وحماية 

المستهلك

73معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة 1948مدرسوزارة التربيةالال64.3320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07طرطوس10160146160انعام الحايكاحالم حيدر خضر583109105897

واإلصالح الزراعي

1080مدرس

1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال78.1220190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01إدلب07220006690سهيلةفلك عبد الفتاح طقيقة583209105898
1941مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال60.6620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-29الالذقية06150011480مرامهبه احمد حلونجي583309105899
1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال65.6920210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-01حماه04170002031صفاء العتالهبه محمد النقيب583409105900
وزارة التعليم العالي الال78.6120210طب أسنانطب أسنانإجازة1999-01-01حماه05200047328انصاف الخليلببيان عبد هللا الخليل583509105901

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال72.0220170معلم صفتربيةإجازة1997-01-31حماه05020013872حليمةبتول جعفر االبوحسين583609105902
وزارة الموارد الال60.0019990محاسبةاقتصادإجازة1976-10-24طرطوس10090014995وحيده ابراهيمربا عيسى فارس583709105903

المائية

وزارة الزراعة 944مدققوزارة الموارد المائية943مدقق

واإلصالح الزراعي

200معاون رئيس شعبة

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال59.7920190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05020054138يسرىمحمد محمود محمد علوش583809105904
فيزياء <-العلومإجازة1996-04-17طرطوس10230025402هناء ابراهيمعال كمال حسن583909105905

فيزياء<-وكيماء

1985مدرسوزارة التربيةالال71.1220210فيزياء

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال58.7920160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-24حماه05010576047ملكوعد مصطفى تليتي584009105906
1953مدرسوزارة التربيةالال62.5720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01حمص04180025323مريمصفاء خالد طه584109105907
فيزياء <-العلومإجازة1984-05-22حماه05010056677داللمصطفى خالد شمطيه584209105908

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال58.1520109كيمياء

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1075مدرس

واإلصالح الزراعي

1082مدرس

1935معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال78.1020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حماه05200026791زكيهشيماء جمعه الدرويش584309105909
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال61.8720210معلم صفتربيةإجازة1998-03-01حماه07030078465هديةتغريد مازن العمر584409105910
محمد شادي محمد سعيد 584509105911

السريحيني

فيزياء <-العلومإجازة1982-07-23حماه05010092696سلوه

كيمياء<-وكيماء

1983مدرسوزارة التربية1982مدرسوزارة التربيةالال58.6920092كيمياء بحته

وزارة الزراعة الال66.4020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-23حلب02020039310طلهرغد احمد نذير شحنه584609105912

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1065مدرس

واإلصالح الزراعي

1948مدرسوزارة التربية1080مدرس

1960مدرسوزارة التربية1961مدرسوزارة التربية1957مدرسوزارة التربيةالال66.0020080شريعةشريعةإجازة1985-06-18حماه05010392455عائشةمريم محمد نعسان584709105913
وزارة التعليم العالي الال77.6320200طب أسنانطب أسنانإجازة1997-08-05إدلب07090157046هالةمزنة عبد المنعم الصيادي584809105914

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

وزارة الزراعة 1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.5520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حماه05020014263هندسها مروان الشيخ584909105915

واإلصالح الزراعي

1064مدرس

1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال65.4120190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010246071روضةبشرى حسين رمضان585009105916
1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال63.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08حماه05020029179يسرىساره محمد النبهان585109105917
وزارة التعليم العالي الال66.6420140طب أسنانطب أسنانإجازة1988-03-19حماه05150008016فائقهاحمد عبد الكريم سعود585209105918

والبحث العلمي

مدرس معاون 

المعهد التقاني 

للطب األسنان

5

وزارة الزراعة 1940مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال68.5520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05190000784هدى يوسفداليا عبد الرحمن عيسى585309105919

واإلصالح الزراعي

1079مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال57.8720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05020041954الهاماحالم حافظ الدراج585409105920
فيزياء <-العلومإجازة1995-04-08حماه05050173515عليا ديابانعام محمد ابو العنز585509105921

كيمياء<-وكيماء

وزارة الزراعة الال72.5020200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1067مدرس

واإلصالح الزراعي

1075مدرس

1956مدرسوزارة التربية1955مدرسوزارة التربيةالال60.5520180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04حماه05100017930فهيمهابتسام عماد عباس585609105922
وزارة التجارة 2060مدرس مهندسوزارة التربية2064مدرس مهندسوزارة التربيةالال73.2120220نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1998-04-04حماه05050166581رتيبهرزان هاشم المحسن585709105923

الداخلية وحماية 

المستهلك

78مشرف شبكات

وزارة الشؤون 342دارسوزارة الماليةالال60.2020170دراسات قانونيةحقوقإجازة1982-08-19حماه05170047895عزيزهرنا سليمان سرور585809105924

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 1004مفتش عمل زراعي

والتجارة الخارجية

1058دارس قانوني

وزارة الزراعة 1952مدرسوزارة التربيةالال62.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01حماه05010344411حياهسوسن علي علي هي585909105925

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1065مدرس

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

1942مدرسوزارة التربية1941مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربيةالال61.1720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-11الالذقية06110006996حياة حوريهربى حسام خضور586009105926
1954مدرسوزارة التربيةالال57.1320070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-23حماه05200007307سلوى برهومحبيب كمال الناصر586109105927
1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1948مدرسوزارة التربيةالال62.2020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-01طرطوس10160140986نجاةرنيم احمدنور الدين حسون586209105928
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال58.0020022لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-04-05حماه05200091514مريمموسى عبد الكريم االبراهيم586309105929
1939مدرسوزارة التربية1940مدرسوزارة التربية1942مدرسوزارة التربيةالال61.1220070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-15الالذقية06110028694نديمه ابراهيمريم ابراهيم الصافتلي586409105930
وزارة الشؤون الال77.0420080علم نفستربيةإجازة1975-04-07حماه05150012335نعيمه افروزرينا عبد الخالق رجوب586509105931

االجتماعية والعمل

27أخصائي نفسي

1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01إدلب07240039509مديحة درويشاسماء ابراهيم عبد الرزاق586609105932
1948مدرسوزارة التربيةالال60.5520200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-01حماه05030013244فريدهورده علي حسين586709105933
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال64.3620210معلم صفتربيةإجازة1998-04-24حماه05010465373مانيا القاسمتسنيم بكور البكور586809105934
1947مدرسوزارة التربية1944مدرسوزارة التربية1945مدرسوزارة التربيةالال60.6720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01حماه05030051470زعيلهايمان عبد الهادي االبراهيم586909105935
وزارة الزراعة 1950مدرسوزارة التربيةالال55.3520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-08حماه05100021341فطيم الصطيفاماسل عبد هللا الجاسم587009105936

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1095مدرس

واإلصالح الزراعي

1087مدرس

1954مدرسوزارة التربية1953مدرسوزارة التربيةالال63.0720080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-10حماه05050048207سالمزينا ناصح حويجه587109105937
1942مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربيةالال55.1620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-09-25حماه05020007651شمسهاسماء عبد الغفور الرحال587209105938
وزارة الزراعة الال61.6820112لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-17حماه90050000743الهام السباعيامجد محمد صالح587309105939

واإلصالح الزراعي

1951مدرسوزارة التربية1950مدرسوزارة التربية1065مدرس

1999مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1995مدرسوزارة التربيةالال68.7920191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-15حمص04020075768سعدهحمزه يوسف ميالد587409105940
1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1936معلم صفوزارة التربيةالال75.6720200معلم صفتربيةإجازة1998-04-10حماه05020016459صبريهرشا حافظ الكناص587509105941
1998مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال69.5920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-24إدلب07170033331وفاء خميسوالء عبد الرزاق الصطوف587609105942
وزارة الزراعة نعمال55.2120010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-01-01حماه10230023098حوريهمنهل سليمان ابراهيم587709105943

واإلصالح الزراعي

1942مدرسوزارة التربية1077مدرسوزارة السياحة1079مدرس

وزارة الزراعة 1939مدرسوزارة التربيةالال72.4220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-05حماه05010850677هندسالم محمد جرجنازي587809105944

واإلصالح الزراعي

1076مدرسوزارة السياحة1064مدرس

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1988-05-20حماه05010080866سعادمحرز نضال الحيدر587909105945

إلكترونية

وزارة التجارة الال63.8720152

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 74معاون رئيس شعبة

المركزي

1090محلل إداريوزارة الكهرباء1019دارس اقتصادي

1935معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربيةالال65.9920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05010220717سريا اليوسفلما عبد هللا اليوسف588009105946
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال62.6520200معلم صفتربيةإجازة1995-01-15حماه05010414305أمونمحمد خالد الحسين588109105947
346دارسوزارة المالية342دارسوزارة المالية501معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.4920170حقوقحقوقإجازة1987-10-03حماه05150004726دعدبالل سهيل قيمر588209105948
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األولى:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال59.0520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-20حماه05050076612سميرهرهف حسن غالي588309105949

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

1942مدرسوزارة التربية1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال61.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10حماه05010029781نادره المعلمقمر عبد الكريم حمشو588409105950
وزارة التعليم العالي الال69.7420200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-07-10حماه05010261235هناراما عبد هللا عطوره588509105951

والبحث العلمي

مدرس معاون في 

المعهد التقاني 

الهندسي

6

هندسة ميكانيكية إجازة1980-05-15حماه05050073878يسرى القصيررزان حسين عجميه588609105952

هندسة <-وكهربائية

اتصاالت

2067مدرس مهندسوزارة التربيةالال59.9120070هندسة اتصاالت

1950مدرسوزارة التربية1952مدرسوزارة التربية1951مدرسوزارة التربيةالال61.8020150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-21حماه05200020557ماري جرادزينه ماجد نمو588709105953
1995مدرسوزارة التربية1994مدرسوزارة التربية1993مدرسوزارة التربيةالال69.1720214رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-07-02الالذقية06020089967ياسمين بليديحيدر نضال محمود588809105954
اإلدارة والمحاسبة اقتصادإجازة1988-02-05حماه05050143035دالل ديوبغيث يوسف محفوض588909105955

في المشروعات 

صغيرة

وزارة الزراعة 1090محلل إداريوزارة الكهرباءالال63.6720200

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 200معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

1934معلم صفوزارة التربية1935معلم صفوزارة التربية1937معلم صفوزارة التربيةالال62.1220200معلم صفتربيةإجازة1997-08-24حماه05100006521نوال اسعدنغم حليم ضاهر589009105956
1944مدرسوزارة التربيةالال63.7820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05150003744غنوة باكيريارا صالح ضوا589109105957
وزارة الزراعة 1941مدرسوزارة التربيةالال63.5420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-21حماه05050167354جهيدهعبله فارس ريحه589209105958

واإلصالح الزراعي

1072مدرس

وزارة الموارد الال70.0820180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-01-01إدلب02120300741سلوى الحدادزهرة خلف الحميد589309105959

المائية

942باحثوزارة الموارد المائية941باحثوزارة الموارد المائية940باحث

وزارة االتصاالت الال76.5420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01حماه05010040720صفيهاماني عبد الرحمن الزعبي589409105960

والتقانة

رئيس شعبة الموازنة وزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

والنفقات الجارية

وزارة االقتصاد 921

والتجارة الخارجية

130معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة الال62.9220070إرشاد نفسيتربيةإجازة1982-09-05حماه05160035150حميدهكندا صالح صالح589509105961

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1084مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1069مرشد تربوي

واإلصالح الزراعي

1099مرشد تربوي

وزارة الموارد الال66.1420210محاسبةاقتصادإجازة1997-03-27حلب02210005603ملكه زمفاطمة حسين زم589609105962

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة الشؤون 921

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 88معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

74معاون رئيس شعبة

فيزياء <-العلومإجازة1990-03-02حماه05120000130مريمعلي محمد رجوح589709105963

فيزياء<-وكيماء

1984مدرسوزارة التربية1985مدرسوزارة التربيةالال70.4720170فيزياء

تسويق وتجارة اقتصادإجازة1994-07-20حماه05050015605سوريهسليمان خالد المقصود589809105964

إلكترونية

وزارة الموارد الال66.9320201

المائية

رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االقتصاد 921

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 130معاون رئيس شعبة

المركزي

1019دارس اقتصادي

1076مدرسوزارة السياحة1943مدرسوزارة التربية1939مدرسوزارة التربيةالال59.1420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-14حماه05010565570صبحيهسمر محمد معطي589909105965
1936معلم صفوزارة التربية1934معلم صفوزارة التربية1933معلم صفوزارة التربيةالال68.8320191معلم صفتربيةدبلوم1993-06-01حماه05010633757روضهمحمد محي الدين الدياب590009105966
التمويل واالستثمار اقتصادإجازة1998-01-01حماه05010115885عبيرآالء أيمن محمجي590109105967

والمصارف

مصرف سورية الال86.6820190

المركزي

وزارة االتصاالت 1019دارس اقتصادي

والتقانة

وزارة الزراعة 126معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

203معاون رئيس شعبة
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