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العام
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عسكرية
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شهداء

أخوة 

شهداء
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05150091853بهيرةعلي احمد صالح109200001
وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1788.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-04حماه05050035059أميرةبتول حازم ميوس209200002

والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1988-04-22حماه05010047267خشيفبرهان صالح عجاج309200003

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع2121معلم حرفةوزارة التربيةالال70.8620119تقنيات كهربائية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-20حماه05150117417وحيدة محمدفاطمه عباس علي409200004

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2069.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20حماه05010066621هناكيليكيه حسن حجازي509200005

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05020014145اسيامحمود عبد الكريم االحمدتي609200006

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020066أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08حماه05050070220دعدطارق زياد عباس709200007
وزارة الزراعة الال2204.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05150051412وفاء قشوهربا بسام السليمان809200008

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل1100مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1109عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال291.0020015ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-03-23حماه05090003784نجالفراس حسام الدين رحمة909200009
وزارة الزراعة الال317.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-10-10حماه04220055308زعليههيا سالمه سالمه1009200010

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2029.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-17حماه05010460609رنا خلوفمحمد اسامه محمود الحلبي1109200011

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-04حماه05180034306عزيزة  أحمدعلي محمد صالح1209200012

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2178معلم حرفةوزارة التربية2180معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةالال77.0020190

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حماه05010597933منى الرهوانمؤمنه احمد محسن1309200013

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-06-08حماه05100000622دارين الياسليال فريد اسعد1409200014

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة األشغال العامة الال63.7120210

واإلسكان

وزارة التعليم العالي 1032مدرب ديكور ودهان

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 48رسام

والبحث العلمي

رسام في المعهد 

التقاني الهندسي

26

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-14حماه05160030104اسعافميرنا جابر ملحه1509200015
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-14حماه05150009604حنانضحى عدنان عيد1609200016
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-05حماه05150090057مريم شاهيننورمان ياسين خضور1709200017
المعهد التقاتي معهد1995-04-10حماه05200028553فاطمةنور محمد الشيخ1809200018

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال71.8720170تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد اعداد معهد1995-01-02حماه05160032454راغدة وسوفلبنا عيسى ياسين1909200019

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.9720160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05030060796ابتسامبشرى يوسف البدور2009200020

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-27حماه05180019560خبيره ديوبأحمد علي عيسى2109200021
المعهد التقاني معهد1992-06-16حلب05160003707مجيدة عبداللطيفريم أحمد محمد2209200022

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 357مساعد مهندسوزارة النقل982فنيوزارة الموارد المائيةالال73.3820130

المحلية والبيئة

23مراقب فني

وزارة الزراعة الال3529.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-01حماه05030007654مادلينكاردينا ياسر يوسف2309200023

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3657.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-20حماه05020086119صفاءرهف أحمد مراد األشقر2409200025

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05160032101ملكوالء محمود نيصافي2509200026

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال72.5820180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1985-07-10حماه05160024050رئيفهكاترين كامل وقاف2609200027

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.1420060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

عامل فني وزارة النقل949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1109عامل مهنيوزارة الكهرباءالال257.0020016ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-11-21حماه05150108520نجلةغسان فهد سلوم2709200028

(ميكانيكي)

356

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-25حماه05150092844رئيسةمادلين علي عباس2809200029

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-11حماه05150010198حنانمي عدنان عيد2909200030

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

572مساعد فنيوزارة الدفاعالال69.1720200

المعهد اعداد معهد1994-03-04حماه05200012421ميادةيارا نهاد رحال3009200031

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5720140تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1986-09-11حماه05010188273هنديةهبة أحمد المحمد3109200032

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.1420110إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1996-03-11حماه05150030380فاطمه عليبشرى هالل الصالح3209200033

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال79.3920160عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010547801نهلةجورج ناظم الجمال3309200034

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2489.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10حماه05100024973أمان أحمدنورا جابر داود3409200035

والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2379.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-04حماه05140001509سكينةماري عمار علي3509200037

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-24حماه05050096505ندىيمام أحمد الحمصي3609200038

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال73.7720210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05160033224منال حسينمرح سليمان محمد3709200039

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حماه05100052680عبير معالجلنار عبد السالم معال3809200040

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال156.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05220024120وليده نعنيعمحمد نصر نعنيع3909200041
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150109357منا سميانغم عيس توتون4009200042

الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.0620200المساحة

وزارة الموارد 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1098عامل مهنيوزارة الكهرباءالال243.0020088ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-06-15حماه05150075961عيدهسليمان محمد حوراني4109200043

المائية

975فني

الثانية:حماه        الفئة:محافظة

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

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-30الالذقية05120033315مريشهسمر يوسف حميدان4209200044

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حماه05150032894كوكب يوسفهيام علي مرعي4309200045
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-09حماه05150055989مريموصال فيصل بدور4409200046

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال475.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-08-01حماه05050018384مريم الشيخ حسنلما نزار زيدان4509200047

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01دير الزور09010030033خيريههبه صالح الساجر4609200048

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال332.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-05-10حماه05010295674سناءعماد عادل تليتي4709200049

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2228.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-09حماه05030040755جوريهوفاء صالح العكاري4809200050

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-03-21حماه05120044819فاطمة الرعدونسعده غازي السعيد4909200051

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2069مدرس مساعدوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4420150

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-20السويداء05150056016مريمسحر فيصل بدور5009200052

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-02-25حماه05010016049عليه غناجنذير صالح ارحيم5109200053

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال81.9920110

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-05حماه05100042463مفيده عليريام يونس محفوض5209200054
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05160032105فهيدهكنده فايز نيصافي5309200055

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5420200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150089556عيده الشاهينميس سلمان تامر5409200056
المعهد التقاني معهد1997-05-25حماه05050079468فريحةمها اسماعيل مجر5509200057

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.7420210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-28حماه05100047506اعتمادمريم موسى محفوض5609200058
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07حماه05010175237عهد نصرنوار اسكندر المحمود5709200059

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3210.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-01حماه05150092689فلورين خلوفهبة علي صقور5809200060

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05150111561سكينهأحمد محمد العباس5909200061

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1369.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150089822رجاءحيدر مالك جمعة6009200062
المعهد التقاني معهد1999-08-01حماه05050149386لمياأحمد رمضان الحسين6109200063

للحاسوب

الجهاز المركزي الال87.4220192شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

وزارة االقتصاد 17مدخل معلومات حاسوب

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة الزراعة الال3139.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01حماه05160049463نبالبتول شفيق الخليل6209200064

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 1100مراقب

والبيئة

360كاتب ماليوزارة النقل1002عامل مخططات

وزارة التجارة الال139.0020038علميثانوية عامةثانوية1983-04-24حماه05120003658نسبأيهم محمد فرج6309200065

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-14حماه05080024652تيسيرة داوودآالء حسن سليم6409200066
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-20حماه05020082961تركيهبشرى علي الحاج علي6509200067

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-20حماه02100023814مرهج المحمدنصر خالد الدهش6609200068

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2820.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-11-01حماه05050121622شذااسما غاندي عدره6709200069

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1577.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-20حماه05110023272اسعاف حالقآالء عبدالرحمن حالق6809200070

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال114.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-05حماه05110030421فاطمهفاديه محمد اليسوف6909200071

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2351.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05020027991أملنغم وليد المعماع7009200072

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1841.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-30حماه05120044665نوفه التايهأوالف ماجد العلي العطيه7109200073

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-04-17حماه05010462268ورده الحسيناسراء حامد الحسين7209200074

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2120190تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1608.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150054381مريم ابراهيمبتول أحمد أسعد7309200075

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1382.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120044672نوفه التايهآالء ماجد العلي العطيه7409200076

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-28حماه05010411044أميرةرقيه دياب الدياب7509200078

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال331.0020090ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-03-10حماه05160040118رتيبه قنباززينب رياض الشويرتاني7609200079

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-02حمص05170028747زهرة يوسفمريم فتيح يوسف7709200080

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-04حماه05070010517غتوهديانا كامل حسن7809200081
الجهاز المركزي 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب ماليوزارة النقلالنعم2423.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-21حماه04010697040دياالعبير مشهور شهال7909200082

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

المعهد اعداد معهد2001-04-26حماه05050146529عالآالء عمار العرنجي8009200084

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.8220210تربية موسيقية

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2694.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1997-05-14حماه05030023637جهيدةحنان صالح الونوس الونس8109200085
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05160037269روسيارؤى عماد إسبر8209200086

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدل2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7620210

تقاني

402

فاطمة مازن البستاني 8309200087

الفتوحي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1533.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010218475صفا داوود

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

976فنيوزارة الموارد المائية272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال2745.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-11-04حماه05070014483مناصفحال خضر سيفو8409200089
279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-02حماه05030061784لطيفةأميمة محمد االبراهيم8509200090
وزارة االدارة الال151.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-30حماه05010361517فاطمهعبيده عبد الجبار ضمان8609200091

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 7شرطي

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

المعهد اعداد معهد1990-01-28حماه05160043969سعادعلي سليمان السعيد8709200092

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.75201110تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1998-06-12حماه05150043784اسمهان ونوسراما نايف جمول8809200093

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 971فنيوزارة الموارد المائيةالال73.0620180تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

282فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-17حمص04010844314شمسه ناصرافتخار حسين المنصور المر8909200094

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2346.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05200086221مكيه صياديدعاء سهيل العبد المحسن9009200095
وزارة الشؤون الال1587.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-23حماه05050163323جمانه خضرساره ميرزا ديوب9109200096

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

364كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-05حماه05010268413نزهه طعمهرينيه وسوف زياده9209200097

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حماه05020047718صبحيهفاطمه عبد المجيد رمضان9309200098

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3315.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1996-07-06حماه05150043793اسمهانرنيم نايف جمول9409200099

صناعي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء407

أولى

1095

المعهد اعداد معهد1997-01-02حماه05200004982سهامروال محفوض شموط9509200100

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3520180تربية موسيقية

370كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2641.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-01حماه05200015879وليدهالرا حبيب قاورما9609200101
وزارة الموارد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال188.0020010علميثانوية عامةثانوية1979-06-13حماه05010271870منوهساميا محمود الحسين9709200102

المائية

961كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-03-08حماه05200020538نداء العبدهللاكارمن سعيد عفور9809200103

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.6120180انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

الجهاز المركزي الال289.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-28حماه05160026111مريمريتا حسن خضور9909200104

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1026مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1864.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-25حماه05010580253روضةسماهر عبد المنعم البكري10009200105

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-02حماه06100002570منيرهعبير ابراهيم محمد10109200106
المعهد التقاني معهد1998-01-03حماه05030060831نهادنورفانا كامل ابراهيم10209200107

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال72.2520180

المائية

977فني

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05050155824اميرهايمن علي ديوب عفيفه10309200108
وزارة الزراعة الال457.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-05-28حماه05160000065حنان اسماعيلمايز عبد المسيح منيف10409200109

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1214.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030039290رمزيه السلومسالف راشد السليمان10509200110
المعهد تقاني معهد1996-02-22حماه05200023455رجاء الصالحرنيم محسن األسعد10609200111

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال76.2820160

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال137.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05200078318زينوهكامل علي المحمد10709200112
المعهد تقاني معهد1994-01-01حماه05150015658عواطفعلي مصطفى الفران10809200113

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال63.6320182

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1998-01-20حماه05200074616نده الجابرعلي موسى دياب10909200114

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.0720192أشعة

المعهد التقاني معهد1982-04-06حماه04140007455مريمسراب حسن سالم11009200115

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال59.6720050التدبير فندقي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010763284حفيظة الصموديمحمد نور محمد غسان القلفه11109200116

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربيةالال64.9120201

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05070039182امالهاجر قحطان السلموني11209200117

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 963فنيوزارة الموارد المائية981فنيوزارة الموارد المائيةالال73.2120190

المحلية والبيئة

23مراقب فني

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال118.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-01حماه05120042384نزههكوكب محمد جالود11309200118

المحلية والبيئة

29جابي

976فنيوزارة الموارد المائية272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال289.00200810كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-09-01حماه05120035208نوفاغدير محمود سليمان11409200119
279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال202.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05150109735فاطمهمجد سليمان العلي11509200120
عامل فني وزارة النقل1108عامل مهنيوزارة الكهرباء1098عامل مهنيوزارة الكهرباءالال267.0020058ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-01-02حماه05150107794وزيرةيونس منير رسالن11609200121

(ميكانيكي)

356

وزارة االدارة الال1497.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-01حماه05100044556عبيرزينب غسان المصطفى11709200122

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةنعمال158.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-10-30حماه05150027315شاههسوسن محمد سليمان11809200123

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال172.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-09حماه05070025317ريمعال نصر صيوم11909200124

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1432.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010677946عهودلطيفه ملهم السليمان12009200126

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-03-13حماه05010679150أمونخالدة ذكرى قطاش12109200127

التجاري

وزارة التجارة الال68.2720180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2225.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05030007172حسنة االبراهيمشهناز محمد الخضير12209200128

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-09-10حماه05010091422خديجةنرمين أحمد جركس12309200129

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.4120050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2172.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05100042424تمرهمها محمد اسكندر12409200130

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال3394.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01حماه05010211438هدىعفراء تمام قندقجي12509200131

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 1002عامل مخططات

للرقابة المالية

360كاتب ماليوزارة النقل1026مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1570.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160027228عزيزةوفاء سمير العلي12609200132

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حمص04011171532رجاء االسماعيلأسمهان أحمد العلي12709200133

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4920210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1987-12-11حماه05010056169يسرىهاني احمد سالمه12809200134

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال69.1220095

278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-10حماه05090004428احالمقمر فؤاد زيدان12909200135
وزارة األشغال العامة الال3145.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-23حماه05050114154رباببانا بسام ورد13009200136

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1027مدرب حدادة ولحام

صناعي

407

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-14حماه05010254682نجاحوفاء رمضان القاسم13109200138
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-11حمص04010460467رجاءحنان صالح البارودي13209200139
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حماه04010405978رجاءرشا احمد العلي13309200140

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةنعمال2292.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-31حماه05010579331ملكهاحمد محمد بدور13409200141

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-31حماه05030020210فلاير الديبمنار غالب مراد13509200142

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1346.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100016597ساريه الحسونبراءه ابراهيم العبد هللا13609200143

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010243724علياء بكورأالء محمد بري13709200144

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال67.2620210أشعة

وزارة الزراعة الال253.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-29حماه05010087762املوالء أحمد بيطار13809200145

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

948كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-10حماه05100051428خطيرهرغداء عزيز عبد هللا13909200146
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه06090079611رابيازينب علي احمد14009200147

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7820190تربية فنية

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-21حماه05010087117امل العبد هللادعاء أحمد بيطار14109200148
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-15حماه05010772168ملك المنصورزينب نصر المنصور14209200149
المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05120019855فدوىنوار محمد سليمان14309200150

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.3120190أشعة

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1940.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020003754اديبهحسام عبد الباسط السيد محمد14409200151
المعهد التقاني معهد1992-07-20حمص04010764574حميرةفضل محمد الجاسم14509200152

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.8020154بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-25حماه05030059419انتصار الدلةريمه نصر ابراهيم14609200153
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-15حماه05010107073مطيعهسمر عباس العيسى14709200154

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

بديعه عبد الكريم العبدهللا 14809200155

االبراهيم

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020100615ناديا

280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حماه05100036108رؤىيارا أحمد عمر14909200156
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2042.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05020150632كفى بكورحسان محمد بكور15009200157

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-31حماه05140003236فائزه حبيبجواهر عبد الهادي حبيب15109200158

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال64.8320180محاسبة

واإلصالح الزراعي

578محاسبوزارة الدفاع240مراقب

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150012056رؤى الفلوديمه ياسر الهبش15209200159

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدلالال73.9720170شبكات حاسوبية

تقاني

402

المعهد اعداد معهد2002-01-06حماه05010110610براءه الزيندانيه حسام الحلو15309200160

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9620210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-29حماه05120005308جيداءعالء علي عباس15409200161

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2520192

وزارة التجارة الال2711.0020182ميكانيكثانوية صناعةثانوية2000-02-10حماه05150101037ربابعلي منصور الحسنة15509200162

الداخلية وحماية 

المستهلك

949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1021فني ميكانيك

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-21حماه06190013580منىريم هيثم كحيلة15609200163
المعهد تقاني معهد1985-05-23حماه05160000889غزهعدنان علي ديب15709200164

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.2520062

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05070023940كروانوئام صالح هيفوش15809200165
1099عامل مهنيوزارة الكهرباء272أمين مستودع العددوزارة الصناعة976فنيوزارة الموارد المائيةالال3193.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-02حماه05010262698جميلةمياس جعفر الخازم15909200166
المعهد اعداد معهد1997-03-05حماه05020064297حليمة الحسن القاسمنزهه خالد خالد16009200167

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4520180تربية فنية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1855.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-06حماه05010262844جميلةشذا جعفر الخازم16109200168

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

بسمة مصطفى الرزوق 16209200169

الصالح

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حماه05020031989مريم

وزارة الزراعة الال3730.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-03-04حماه05190019941ناديابسمه سمير ابراهيم16309200170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال192.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010642411سحررشه محمود االحمد16409200171

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية279

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-07حماه05200022391رفقه اصطفانهال مفيد السلوم16509200172
المعهد اعداد معهد1995-06-21حماه06010147598هدوىماري عادل عبود16609200173

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5820180تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-01-05حماه05010295041نجوىمحمد ابراهيم قرفول16709200174

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربية2176معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1020183

المعهد اعداد معهد1999-03-11حماه05190019973ناديارهف سمير ابراهيم16809200175

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3920210تربية موسيقية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1420.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05130020782عزيزة خضرةشيرين حسن عباس16909200176

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال199.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-25حماه05100025552الهامنعمه دحام الحسين17009200177

والبيئة

29جابي

المعهد التقاني معهد2001-01-05حماه05100036075مها ابراهيمروان محسن دال17109200178

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.6020200صيدلة

المعهد التقاني معهد1992-03-15حماه05210021481سميرة الفرجوضحى محمد الحبيو17209200179

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.1420140انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-07-10حماه05160001490فاطمهلما منصور دنوره17309200180

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية982فنيوزارة الموارد المائيةالال67.9120140

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد1988-02-18حماه05150124171أميرةفاتن درغام موسى17409200181

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةنعمال74.9920100مطبخ وحلويات

المعهد التقاني معهد1987-04-01حماه05090017928سهام وردرؤى عبد العزيز ورد17509200182

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.5020100تربية نحل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-03-19حماه04010176875نشميهبتول عبد الرحمن دربولي17609200183

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5720200تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1987-03-05حماه05210005714نجاحدعاء عبد الرزاق اللبن17709200184

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال71.1920080إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1738.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-15حماه05010414073وفاءمحمد اديب احمد مراد17809200185

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010221405امل ريحاويمروه سمير الشاوي17909200186

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.6720210تربية فنية

وزارة الزراعة الال235.0020003ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-04-23حماه05200068343شمسهفيصل عوض الملحم18009200187

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

الجاهزة

273

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-19حماه05190015763وجيهاكاترين سليمان احمد18109200188
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-19حماه05010000213ميادةفداء ابراهيم تتان18209200189

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-05-01حماه05010349491خالدهمصعب أحمد األحمد18309200190

الصناعي

وزارة التجارة الال68.2020184تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

2182معلم حرفةوزارة التربية2173معلم حرفةوزارة التربية283فني ميكانيك

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010108146عائدة مغمومةبتول حسن جدوع18409200191

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1020180تربية فنية

معن محسن العيسى 18509200192

االسماعيل

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1830.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05030047404افتخار

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-09حماه05010187609عائشهورده فايز المصري18609200193

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-16حماه05180018832سهام مياروال ابراهيم حمود18709200194
محمد وسيم محمد طالب 18809200195

حلوى

المعهد التقاني معهد1994-09-12حلب02010055144خديجة

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال67.1920160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-23حماه05120029175رقيهايفلين أحمد اسماعيل18909200196
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1336.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-01حماه05190020206منىكاتيا سمير عمران19009200197
279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2342.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12حماه05010194195املروضة عبد الرحمن فريخ19109200198
279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05100027302ندوه القويسمفرح محمد المحمد19209200199
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05190020221نها وسوفزينب وجيه عمران19309200200
المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010522040وفاءروعه رئيف الدامغلي19409200201

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5920180تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-05حماه05050053233عائدةمنال دريد التالوي19509200202

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2157.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010344473مانيا احمد االبراهيمخديجة احمد علي هي19609200203

المحلية والبيئة

29جابي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1528.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-20حماه05190017663هالة الدريكيشيرهف محمود ربيع19709200204
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010047395ريما الخانيبانه حسان البصيله19809200205

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2120190تربية موسيقية

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال220.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-09حماه05010241425ميساءعبد هللا نور الدين ياسين19909200206

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد اعداد معهد1998-04-24حماه05010311506رندهحسناء جهاد بهنسي20009200207

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8520180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1371.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-05حماه05110022411فاطمةايناس عبد الرحمن الكنج20109200208

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-20حماه05030024566مريمفاطمة يوسف رحال20209200209

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2715.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-01حماه07010125845هناءهال محمد حجازي20309200210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05150042766حنانريتا علي ابراهيم20409200211

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.8320200المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

46

المعهد التقاني معهد1999-08-01حماه05050045564دالل الحلوحسين علي الضحاك20509200212

الصناعي

2168معلم حرفةوزارة التربية2170معلم حرفةوزارة التربيةالال68.1420190تصميم داخلي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1628.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-11حماه04220052123ليلىنصره محمد جنيدي20609200213

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-15حماه05010386876لينا موسىاسراء مصطفى حمصي20709200214

التجاري

وزارة التجارة الال88.4020210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد1993-01-09حماه05020087425مريمعال محمد العليوي20809200215

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية983فنيوزارة الموارد المائيةالال82.4620120التصميم الداخلي

المائية

979فني

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-15حماه05010360553سكينهعبير عادل قزلباش20909200216
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010257317نسرينهدى فضل هللا المظلوم21009200217

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال80.6420200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

49مساعد فني

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حماه05160004959نجاحفاديا ازدشير الصالح21109200218
وزارة االدارة نعمال130.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05190016147كوكبسمر سلمان ابراهيم21209200219

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1منشئ رئيسي

والبيئة

وزارة االدارة 3جابي

المحلية والبيئة

27جابي

وزارة الزراعة الال403.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-01-25حماه05050083455لميسليلى أحمد بدور21309200220

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150108410سحرنرمين راسم يوسف21409200221

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1454.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-15حماه05070032514رابعه القاتولحال سمير بدره21509200222

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-15حماه05090019311رويدهمهند محمد شاكر21609200223

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1220183مخابر

المعهد التقاني معهد1984-01-11حماه05030023829شفيقةشاديا محمود ملحم21709200224

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.3320050بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04010118692هاجرهند راضي الندى21809200225
المعهد التقاني معهد1997-10-22حماه05050135562لميسزينه احمد بدور21909200227

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.8720190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

مساعد فني أول وزارة الصحة272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال2863.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-05-05حماه05160017792سعادسالم عيسى رمضان22009200228

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

976فني
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال2962.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-18حماه05150108233سميرهمارلين بسام جوخدار22109200230

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 1103مراقب

والبيئة

1002عامل مخططات

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05120013180سجيعة األحمدرغد ابراهيم معطي22209200232

للحاسوب

2149معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربية2148معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3420210شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-23حماه05200094358حفيظهرشا رزق شاهين22309200233
وزارة الزراعة الال2821.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-08-01حماه05050047304سناءعال كريم الشعراني22409200234

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-02-26حماه05050073848نجاحتهامة حسين زريقه22509200235

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.3620210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-08حماه05010178251سرسكميساء احمد االسعد22609200236

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2368.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-05حماه05080033298خيريهتركيه فرج الخليف22709200237

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال1834.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05010737070ميساءاالء عبد هللا عكاش22809200238

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1776.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05050079888سماح ديوبأمل وائل دهمان22909200239

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1359.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-14حماه05170021612أمال شلدحزين العابدين سامر حسن23009200240

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة1000جندي إطفاء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2060.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-11حماه05170024982نعيمه اسماعيلرانيا يونس محمد23109200241

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100051195نجد الخليفعرفات احمد الجنيد23209200242
وزارة االدارة الال1804.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-19حماه05110021064فداء ابراهيمدعد حسن الحسن23309200243

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05050103630ميادةرغد اسماعيل القلفة23409200244

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2145معلم حرفةوزارة التربية2154معلم حرفةوزارة التربيةالال68.4220180شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد2000-04-22حماه05050026769فاطمه عليشهكريم جعفر عليشه23509200245

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال81.3120200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

رسام في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 26

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-10حماه05010663605امنهمها حسين نبهان23609200246
المعهد التقاني معهد1999-01-03حماه05160002423بيجهغدير هائل الضاهر23709200247

الصناعي

2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال72.2820200تبريد وتكييف

وزارة الزراعة الال289.0020022ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-08حماه05170008991فوزيةأحمد بديع ديب23809200248

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05120014528اريج معروفميس احمد حاتم23909200249

للحاسوب

2149معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربية2148معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5720200شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1990-06-10حماه04060023613وحيدهفاديه شعبان مصري24009200250

للصناعات 

التطبيقية

274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال69.2620110غذائي

ثانوية تقنيات ثانوية1997-06-01حماه05010158636مروهلجين اشرف الرومي24109200251

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2383.0020180

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1991-08-01حماه05010306435نجديهعالء جاسم محمد داوود24209200252

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.40201210

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة الال2223.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-02-11حماه05010123164خولة االصفركنانة وليد البوشي عدي24309200253

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال2240.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-13حماه05010359160زوسيارزان بسام االبراهيم24409200254

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010696503عائشةهبه محمد موفق البغدادي24509200255

الطبي

وزارة التعليم العالي الال87.4420120طب طوارئ

والبحث العلمي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحة268ممرضوزارة الصناعة10مخبري في المعهد الطبي

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-08حماه05050083375بثينةأنغام حرب جعفر24609200256
وزارة االدارة الال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-11حماه05150097068وزيرهنسرين ابراهيم محمود24709200257

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة الال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-21حماه05130003898رسمية العمرسيف الدين حسن عثمان24809200259

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 37شرطي

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة الشؤون الال1723.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-06حماه05010317259منىياسمين مازن اليونس24909200260

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-24حماه05160005450فريزه شمامرح سامر محمود25009200261
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالنعم174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-22الالذقية05160033017ملكرؤى حبيب زيد25109200262
المعهد التقاني معهد2000-08-22حماه05010317247منىكاترين مازن اليونس25209200263

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال88.7620200

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

46

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1239.0020202أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050071897داللمحسن غياث العبود25309200264
المعهد اعداد معهد1999-07-11حماه05020053795غادةسلوى مصطفى الرمضان25409200265

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5720210تربية فنية

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01حماه05160047382منى خضرنازك محمد االبراهيم25509200266
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05020037672يازي الحسينليال عبد العزيز العليوي25609200267

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.9220210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010122747زهريةحنين عدنان تتان25709200268

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3220190تربية فنية

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-02حماه05150072490غنجةثراء يوسف شاعر25809200269
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-03حماه05170030587جميلهيانا صالح ابراهيم25909200270
282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07حماه05200093696سعدهرضاب كامل حماد26009200271
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010500095غادهعفراء رضوان السعدي26109200272

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-15حماه05010461913فاطمههاجر سبيع التتان26209200273

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2685.0020200

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1998-04-09حماه05050166959نجاحلميس محمود المحسن26309200274

الطبي

أطراف 

إصطناعية

1013فني أطراف اصطناعيةوزارة الصحةنعمال74.7620210

368 من 6صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-01حماه05120049927سميرةخطيرة سليمان محمد26409200275

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1783.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05120006448لقاءغزل هيثم العلي26509200276

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1986-01-01حماه05010580136منىعبير وليد األروج26609200277

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال71.0320060إنشاءات عامة

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

50مراقب فني

المعهد التقاني معهد1983-11-02حماه05100062870منيرةعدنية علي عبد هللا26709200278

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.6920050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1336.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-17حماه05120022125سلوى سودانحنين رامز محمد26809200279

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1517.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-04حماه05100066764الهامنور وسيم جناد26909200280

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حماه05050033439سمروعد سالم العكاري27009200281
279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-23حماه05030076849ليندهلينه خضر سالمه27109200282
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-02حماه05010247228صافيةحنان أحمد السباط27209200283

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائيةنعمال225.00200710ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-01-08حماه05200023637مريم خليليوسف جمال الحسن27309200284

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1021فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

292

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه02360150147ثناءامينة محمود احمد27409200285

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.8720210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2158.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حماه05110017118بهيره طوبرالرا عبد الكريم ابراهيم27509200286

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال2072.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-16حماه05100005734اسعافريام جهاد سمعان27609200287

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

زكريا عبد الرزاق المحمد 27709200288

العمر

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1849.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-26حماه05020083703فطيم عبد اللطيف

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-07حماه05050119046ميساءبشرى علي االحمد27809200289

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1642.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-12حماه05100021222نجاح الحميدحياة حيان الفارس27909200290

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2171.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100075499سهامإيناس نصر الحميد28009200291

المحلية والبيئة

8جابي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2077.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05030018354رئيسهعلي محمد ابراهيم28109200292

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2033.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-06حماه05140020404ضياسحر محمود طه28209200293

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-10حماه05120043726فدوى الحسينايماان ابراهيم األحمد28309200294

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال65.2820180إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

401

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-11حماه05140032721حسيبةسوسن هيثم وطفة28409200295

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05010697377فطومبلسم نواف حمد28509200296
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-25حماه05120021272سميره سلطونالهام محسن علي28609200297

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-02حماه05050166543ميساءلبانه احمد المحسن28709200298

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال84.9820200

المائية

973فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05200077609لوزيه العباسسهام محمد الرمضان28809200299

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1517.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05040015744زكيةعنود يوسف اخرس28909200300

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-28حماه05050080962ختاممريم نزار سمعول29009200301

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1498.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-24حماه05030065989حياةنغم حسن الونوس29109200302

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-31حماه05010051725ميرفتهند حازم الشويخ29209200303

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.7520160

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

المعهد اعداد معهد1995-07-05حماه05010603880حاجهرهف عبد الستار االسعد29309200304

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4020150تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-05-16حماه05200072945عليا عزوايفا موسى عزو29409200305

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة الماليةالال67.4920210مصارف

المركزي

وزارة الموارد 72كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال3982.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-20حماه05150089876رجاءتيماء مالك الجمعه29509200306

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 239مراقب

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

1100مراقب

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-27حماه05170029877سروهبراءه محمود سعد الدين29609200307

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1535.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حماه07040050216عائدةعيسى احمد بيرقدار29709200308

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19حماه05030008295شهيدهغراس عباس الصقر29809200309

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال2522.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-17حماه05200090087غروبتسنيم محمد محمد29909200310

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1564.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120023011عبير حبيبرهف محمد سودان30009200311

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2082.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160039412يسرى محمدايناس محمد االحمد30109200312
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-09حماه05050013797عصمهأريج غسان حيدر30209200313

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-30حماه05160045828فاطمة عاصيهبة شعبان العبود30309200314

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال2165.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-26حماه05050013843عصمهليلى غسان حيدر30409200315

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-09-16حماه06040009888بديعهحنين نزار بشماني30509200316

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5120140تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-05-03حماه05050069291صباح رزوقبسمه منذر رزوق30609200317

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.2720180أشعة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1807.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010564412جميلة زعرورعادل جرجس العبود30709200318

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-04-10حماه05140003278كسيبهسميه ظريف سلوم30809200319

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5220160إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-12حماه05150116792نصرهبثينه درغام شيبون30909200320
278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05070041038غرنوقهأحمد رمضان حنوف31009200321
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05220026121مهافاطمة غسان المحمود31109200322

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الال83.9020200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع47

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020137أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010235910شهامةتمام جمال فطراوي31209200323

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010638333صبحيهعوض عبد الرحمن شحاده31309200324

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-02-25حماه05100062874منيرهظبيا علي عبد هللا31409200325

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.5320050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال881.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-05-10حماه05050076384فتاهراميا حسين ديب المحمد31509200326

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05100056664يسرىاليمامة احمد الجاسم31609200327

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.8220220عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1738.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030060897ميامنأنغام علي الديبه31709200328

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2578.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-01السويداء05160033368كفاح االبراهيمرحاب احمد شعبان31809200329

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-20حماه05120031679خديجةغدير سلمان الموعي31909200330

الصناعي

وزارة األشغال العامة 2165معلم حرفةوزارة التربيةالال82.0020131تبريد وتكييف

واإلسكان

2167معلم حرقةوزارة التربية1028مدرب تكييف

وزارة التجارة الال2440.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05030060834ميامننور علي الديبة32009200331

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1951.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10010004292سمر سليمانيارا غسان محمد32109200332

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 370كاتب اولوزارة الماليةالال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-08حماه05160035235كفاحمرح احمد شعبان32209200333

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد2000-02-01حماه05010053266ماجدةهاجر حازم المللي32309200334

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7820200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1942.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-17حماه06170005929ثروةأنغام عاطف يوسف32409200335

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

التربية معهد1999-01-01حماه05150060055رويده حسنهرنيم حسن المخلوف32509200336

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.5720190

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-22حماه05020022613سكينه الشيخ يوسفازدهار محمد الرحال32609200337

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال364.0020023ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-08-05حماه05200037048امونخالد فواز الجاسم32709200338

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 213مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1651.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-03طرطوس10100027889هديل عمارليالس غازي محمد32809200339

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال300.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-10-10حماه05010283225منىفاطمه جمعه المحسن32909200340

وحماية المستهلك

الجهاز المركزي 287محاسب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

المعهد التقاني معهد2000-03-15حماه05200076149انصافروبى عماد العباس33009200341

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال70.9620200غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 303فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-31حماه05150087377سوسنيارا محمد حسن33109200342

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2415.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140033852جميلهغرام عقل شاهين33209200343

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2388.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05140023065منيعهتغريد هاشم القرص33309200344

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة975فنيوزارة الموارد المائية356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقلالال292.00200010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-08-09حماه05150067891سهادربيع سليمان اليوسف33409200345

صناعي

407

وزارة التجارة الال2345.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05150023750الهام الدوريهاله حسن بلول33509200346

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1875.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010642337خولهعليه ايوب الريشان33609200347

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-28حماه05010473610ضياءبتول عبدالرحمن محمد قاسم33709200348

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال83.1120210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة االدارة الال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-03حماه05010332178عليهنسرين خالد العمر33809200349

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2255.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-08حماه05010410188سميه سوتلريام مصطفى عبد الجواد33909200350

والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-01حماه05030023677مفيدةرزان يوسف الحسن34009200351

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال81.5320200طب طوارئ

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06حماه05100016540كاتيا الخصيمنار سمير الياس34109200352
المعهد اعداد معهد1994-06-10حماه05010218312نجاحاحمد عبد اللطيف محشية34209200353

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.9420173تربية موسيقية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010870525وفاءحبيب عدنان العيسى34309200354

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-04-12حماه05070018681سنيهنهله مصطفى الحرك34409200355

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال82.7720040

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه04230041585ضحيهمحمد جاسم الخالد34509200356

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.3920160

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1544.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05050144946ناهده القصيرراما محمد حسن34609200357

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-03حماه05050157641ايمانرهف صالح الصالح34709200358

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.3520210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-09-01حماه05150087357سوسنعلي محمد حسن34809200359

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1020182

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150111453رئيسةديانا حامد حسن34909200360

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010336504ماجدهسالم عبد الرحيم السراج35009200361

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.2620160

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-20حماه05020065037ختاممريم جهاد وهبي35109200362

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال796.0019960ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1976-10-24حماه05050105025نعيمه االغافاطمه صادق االغا35209200363

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-11حماه05200074682نظيره محمدهبه فؤاد حمود35309200364
المعهد اعداد معهد2001-04-04حماه05100049471فدوىفوزة هشام الحبوش35409200365

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7120210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05040033808سمرسارا محمد عيد الجميلي35509200366

التجاري

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال69.9320200محاسبة

المعهد اعداد معهد1997-01-01إدلب07010010796الهامفاطمة احمد شحادة35609200367

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2520180تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائيةالال324.0020129ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-12-07حماه05070011973عانيه العليعمار محمد الحسين35709200368

وحماية المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

عامل فني وزارة النقل292

(ميكانيكي)

356

يمار عمادالدين خضر الشيخ 35809200369

علي

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05050078351نعمة

التجاري

وزارة التجارة الال74.7320190محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05050076772فاطمه العليهالة محمد العلي35909200370

التجاري

وزارة التجارة الال77.6920200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة الزراعة الال419.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-25حماه05120022851جميله حسينوروزين حسن خداج36009200371

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 221مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة الال1631.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05200067427هاجرقيس طراد شحاده36109200372

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 5شرطي

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-21حماه05010539370زموخديجة حسن اللطميني36209200373

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-05-20حماه05010576344تركيهجاسم محمد السنجار36309200374

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال75.4220106

وزارة الشؤون الال166.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-03-15حماه05010268305مريمصفاء عبد الكريم الخازم36409200375

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-07حماه05100044380ودادحميشةدارين طالل حميشة36509200376

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-26حماه05010108263شمسهبتول صفوان حمندي36609200377

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.8620210تربية فنية

وزارة االدارة الال1593.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-03حماه05070048993عندليب المحمودنغم ايمن رقيه36709200378

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1500.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05110049647يسرا المرعيعال عبد العزيز الحسن36809200379

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال881.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-11-10حماه05140010764منيرة عليراميا نظمت جديد36909200381

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2059.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05020041508امنهياسمين عبد الستار معجون37009200382

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-09-01حماه05070039985عهد الحلوسراب جمال عبد المعطي37109200383

التجاري

وزارة التجارة الال75.6820200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1743.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه05020050098نوفابتسام عبد الكريم العبيدي37209200384
وزارة الزراعة الال2786.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حماه05150057053سميرة مصطفىميسم نورس حسن37309200385

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1103مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

الجهاز المركزي 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال389.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-11-12حماه90120007070انعاماناس غازي قرقطي37409200386

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1026مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

1100مراقب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1992-05-20حماه05010235110امنةأحمد محمد الطماس37509200387

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2180معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3520127

وزارة التجارة نعمال189.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-02حماه05010155267غنجهبراءه فرحان شاهين37609200388

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال398.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-01حماه05130025183كاملة جرزونيديما سليم الجافي37709200389

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1977-02-08حماه05050118393فاطمهديانا محمد الحصري37809200390

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال64.3820000محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 91منشئ رئيسي

للرقابة المالية

18مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1997-02-26حماه06040014886صفا طراشنورجان ثروت حمزه37909200391

للحاسوب

2145معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3220190شبكات حاسوبية

عائشه خالد علي سليمان 38009200392

صعب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-03حماه05200093570اسعاف

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1727.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-05حماه05030049147حليمهسعدية حسان طوقاج38109200393

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2318.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100062496مسيرهدياال شاويش العلي38209200394
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05060010272ناجيهشيرين محمد قزمول38309200395

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1875.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05060003918غيدهبراءه حسن السكاف38409200396

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-21حماه05200020572اعتدالنور نادر طحان38509200397
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2223.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12حماه05010655262فاطمههناء خالد زعتر38609200398

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05170043168منيرهربا حسن محمد38709200399
وزارة االقتصاد الال153.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-23حماه05150080172عزيزههيفاء سليمان حمدان38809200400

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة الموارد 3جابي

المائية

950كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-06حماه05160040708رابيهايناس احمد ابراهيم38909200402
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-12حماه05050172524هاجربشرى احمد جعفر39009200403
وزارة االدارة الال1881.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-20حمص04220060714حليمه الجمعهفاطمه ياسر األحمد39109200404

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 40جابي

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية41جابي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05200092297هيامآيا علي الصالح39209200405
وزارة التجارة الال218.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-29حماه05010419891صباحأمل محمد أمين طواشي39309200406

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال137.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07حماه05200068331عليا الخالدهشام خلوف المحمد39409200407

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

وزارة االدارة الال1889.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010398772حنانوعد ياسر حلفاوي39509200408

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-08حماه05120025551عليا علوشعال عيد حمود39609200409

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1973-08-05حماه05200075714روزهسليم احمد الجويد39709200410

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2124معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربيةالال60.3019992

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3558.0020134ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-08-10حماه05200068355عليامحمد خلوف المحمد39809200411

الجاهزة

وزارة الموارد 273

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2051.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200085039سكينه الحسنفاطمه عبد الكريم الرواس39909200412

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2168.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05030040029رمزيهلبنى راشد السليمان40009200413
وزارة التجارة الال1700.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-10-09حماه05050095387سهير شرتوحريام يوسف عجوب40109200414

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 289مدقق

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05050150922جهيدهبسمه موسى العلي40209200415

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال68.2120210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع46

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال2821.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-02-05حماه05010501082حلوهزينب شالش العلي40309200416

الجاهزة

وزارة الموارد 273

المائية

984كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال145.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05030034346صلوحمهند حمدو شربوطلي40409200417

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-21حماه05111000110هياماسوان حسن طه40509200418
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-20حماه05170043829اديبه نونورانيا مفلح سلوم40609200419
المعهد التقاني معهد1995-01-29حماه05010444347نزهةشهال مصطفى االخرس40709200420

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.2020160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

المعهد اعداد معهد1977-04-24حماه05160029197غزهسوسن حبيب عبد هللا40809200421

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0019980تربية فنية

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05110020279آمالنور مجاهد بقالي40909200422
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05160018909اعتدال خليفهصبا جهاد سليمان41009200423
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05030059334غادهحال اسد السليمان41109200424

التجاري

وزارة التجارة الال80.4120200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة الزراعة الال2518.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-10-30حماه05050137576ريم نعوفنغم موفق العكش41209200425

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-05حماه05010463396اسمهانفريزه موسى السلوم41309200426

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-16حماه05010566838سحر سلقينيغفران عبد المنعم دندشي41409200427

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3285.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-08-04حماه05050137625ريم نعوفرهام موفق العكش41509200428

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-01-23حماه04011189471فاديزينب محمد سعيد فاعور41609200429

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6220180

وزارة االدارة الال2055.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100001517مروةحال غسان مخول41709200431

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية8جابي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2307.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه07060004319خديجةدالل سلطان االحمد الخليفة41809200432

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة 364كاتب اولوزارة المالية279

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةنعمال1749.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010222546جهينهبتول مقصود مطر41909200433

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2200.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02حماه05020092720سناء السليماندالل عبدو السليمان42009200434

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-04حماه05160038035جوليت دنورهلوجين محمود حمزه42109200435

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.2120210عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-12حماه05110102458فاطمةايمان عبد الحي خليل42209200436

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-09-25حماه10050015553مريمشذى عزت عزاتي42309200437

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0720210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-28حماه05180023229عواطف حمزهعلي محمود علي42409200438
المعهد اعداد معهد1993-01-28حماه05010570556غادهرنا عيسى االبراهيم42509200439

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1120130تربية موسيقية

وزارة التجارة الال1696.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-15حماه06100063139مهانارمين وفيق شعبان42609200440

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية279

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-23حماه05070015543صبريهروان نور الدين شاهين42709200441

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال67.4920210الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 303فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

مساعد فني أول وزارة الصحة355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال2719.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-26حماه05050005319سالم الالذقانياسراء خلدون االدلبي42809200442

صناعي

407

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03حماه05010060355عائدةربا أيمن شقفة42909200443
المعهد التقاني معهد1999-09-11حماه05150073355هدىسوزان علي الحمود43009200444

للمراقبين الفنيين

979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال85.5720210المساحة

المعهد التقاني معهد2001-03-08حماه05160018484اعتدالرغد جهاد سليمان43109200445

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال68.6720210مصارف

المركزي

وزارة الموارد 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية73كاتب

المائية

953كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال296.0020047نجارةثانوية صناعةثانوية1986-08-06حماه05050011496نجاحرائد مفيد السقا43209200446

الداخلية وحماية 

المستهلك

1106عامل مهنيوزارة الكهرباء308فني نجار

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-14حماه05030034953مريم االبراهيمخولة محمد الخربوطلي43309200447

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال242.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01إدلب07090071555عيوشحسام عبد الجبار الحسين43409200448

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3223.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-04حماه05140043276تغريد سعيدمحاسن مخلص سعيد43509200449

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1937.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-29حماه05090022938اكرامبدر سمير حيصو43609200450

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة33شرطي

المعهد التقاني معهد1999-06-08حماه05170045048نهادمجد سلمان حمود43709200451

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2178معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةالال67.6220192

المعهد التقاتي معهد1995-03-20حماه05200079956كوكبديانا آصف القيصر43809200453

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال63.1720200تعويضات سنية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة االدارة الال2155.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-02حماه05200009945منيرةكوكب حسن العباس43909200454

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1925.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حماه05010478460امل العبد هللااحمد فيصل المهنى44009200455

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1627.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21حماه05010343619جميلة الخليلزينب محمد الحسن44109200456

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-08-20حماه05010478285فاطمةريم عبد الكريم قسوم44209200457

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5420170تربية فنية

269عامل لحاموزارة الصناعة1105عامل مهنيوزارة الكهرباء978فنيوزارة الموارد المائيةالال303.0020107حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1992-07-01حماه05150025432يسرىوائل سمير السعيد44309200458
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1323.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05010468995ريماراما عبد السالم عرفه44409200459

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-01حماه05120021598حميده أحمدعفراء عيسى زاهر44509200460

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة الال72.4220210مصارف

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 240مراقب

المركزي

72كاتب

المعهد التقاني معهد1995-03-06حماه05010648408داللبيان محمد الحفيان44609200461

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال64.8620180طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1994-09-26حماه05010087560امنهعبد الهادي محمد الخراط44709200462

الزراعي

وزارة التجارة الال67.3120173إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال425.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-01حماه05050064658فاطمهالهام حسن تركيه44809200463

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الال326.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حماه05050007685خديجةاباء قيس الحموي44909200464

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

278محاسبوزارة الصناعة287محاسب

المعهد اعداد معهد1996-01-30حماه05010871160شمسهاريج اسعد االسعد45009200465

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6720150تربية فنية

وزارة التجارة الال3168.0020134الكترونثانوية صناعةثانوية1995-09-10حماه05030040971يسرى عليبشار سعيد األحمد45109200466

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء407

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حماه05020047165خديجه قسومجواهر سليم السلوم45209200467
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01حماه05080021990رفعه حاج حسنسليمان احمد الشمري45309200468

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-23حماه05160004616شاديافلودين حكمت غانم45409200469
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1366.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-25حماه05160018325فلودينآية ماهر ابراهيم45509200470

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-13إدلب07010035104صبحية طرابملك احمد بشار مبيض45609200471

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05100009935حنان وردةامجد كريم جرجس45709200472

الصناعي

وزارة األشغال 2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال71.0520180تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1031
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 359كاتب اولوزارة الماليةنعمال202.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05220022880اسماءجوليا جهاد االحمد45809200473

والبيئة

وزارة التجارة 18جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-23حماه05150002453اميره شاهينعتاب مصطفى خلف45909200474
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال831.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حماه05140030911سفيرهتقي علي احمد46009200475

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

المعهد التقاتي معهد1996-02-25حماه05020034799سعاد الفارسابتسام سليم القسوم46109200476

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال68.4020170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1991-12-10حماه05160017026أنيسهاميرة حكمات خليفه46209200477

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال64.6720200إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المهعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 42

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

20

المعهد اعداد معهد1999-01-11حماه05220003701غازيه الصطيفايمان مسهوج المحمد46309200478

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3220200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2002-01-17حماه05160000803هنادي حمادريم احمد المحمود46409200479

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.0620210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال772.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-03حماه05050003712ساميهسها حاتم سيفو46509200480

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010310971اعتداليوسف موفق الغضه46609200481
وزارة االقتصاد الال223.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-01حماه05220012810مريمرهام كمال سبيع46709200482

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1691.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220012890مريم اليوسفهيام كمال سبيع46809200483
المعهد اعداد معهد1992-09-24حماه04030030173اميرهرانيا ناجد ياسين46909200484

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3120140تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-04-06حماه05150099396محاسنمحمود عدنان زريفة47009200485

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت 

وتقانة معلومات

مصرف سورية الال71.2420200

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10حماه05110106846رندهاسماء سعيد السعيد47109200486
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010226384حنان الطرشةانتصار محمود الشيخ خالد47209200487

للحاسوب

وزارة الشؤون 275كاتب ضبطوزارة العدلالال70.8620210شبكات حاسوبية

االجتماعية والعمل

2154معلم حرفةوزارة التربية92منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2129.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-30حماه05220012737مريمهبه كمال سبيع47309200488

المحلية والبيئة

364كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1672.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حماه05110001962أميرةغاده غسان االبراهيم47409200489

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05020076714فطومه العثمانغفران عمر ابو عائشه47509200490

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7720210تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال258.0020096ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-08-31حماه05050083314فهميهحسن خالد السرميني47609200491

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة الزراعة الال390.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-06-01حماه05160000885رفاهسهى فهد ديب47709200492

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140030912سفيره اسماعيلشاديه علي احمد47809200494
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-23حماه05030023273جميلة ابراهيموفاء محمد وسوف47909200495

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1463.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05110030096رندههمسه سعيد السعيد48009200496

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

356كاتب رئيسيوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05220006983فطيماميره احمد المحمد48109200497

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-02حماه05030021276جميلةحنان محمد وسوف48209200498

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-07-24حماه05150108764داللعمار عارف سعود48309200499

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية

مصرف سورية الال72.8820190

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1711.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17حماه05010396006منا الخضرسهام عمر خضر48409200500

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال156.0020076علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05100014548وطفهروبير فريد سنكري48509200501

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 36جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

13جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05160028872ظهيرهروال محمد فاعور48609200502
المعهد التقاني معهد1996-04-05حماه04170048909زهرهفادي محمد البحري48709200503

الصناعي

2120معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال64.2320190تقنيات كهربائية

وزارة الزراعة الال782.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-03-09حماه05050087322خديجهخديجه بدر الخطيب48809200504

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 217مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2457.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-12حماه04030034715بشرىغرام رفعات رمضان48909200505

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال2948.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-05-24حماه05150054507نجومة ديابريم منير سالم49009200506

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2336.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05030012656لطيفةبشرى يونس محرز49109200507
المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05170030580تغريدسهى احمد حمدان49209200508

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5820170تربية فنية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-27حماه05120019410فاطمهبشار يوسف حسين49309200509

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-11حماه05190019979لمىرشا عيسى ابراهيم49409200510
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالنعم128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-16حماه05150047739مجيدةصفاء هيثم وسوف49509200511
المعهد التقاني معهد1986-05-08حماه05110017199مروشجيانا رفيق مالوخي49609200512

الزراعي

وزارة التجارة الال66.7420120انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-05-01حماه05160029258شميله ونوسسحر عباس رمضان49709200513

للصناعات 

التطبيقية

264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال68.9520200كهرباء

المعهد التقاني معهد1992-05-10حماه05010329613فهيدهثريا حسين المحمد العمر49809200514

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.2920210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة الال181.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حمص14040079597وجيهامها محمود شعفور49909200515

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل975فنيوزارة الموارد المائيةالال2488.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-09-27حماه05050077597منىاحمد علي الراشد50009200516

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

292

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.00200210أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-08حماه05030021520فاطمهباسل عبود االحمد50109200517
وزارة االدارة الال1431.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030007157رحاب الشدودعال ابراهيم السلمان50209200518

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05100071415ورديوعد منذر محفوض50309200519
وزارة الزراعة الال71.1520010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05200023003نديمه جليلورده فهد عبد هللا50409200520

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 227مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة نعمال253.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-01حماه05160016433حياةمريم ابراهيم خضور50509200521

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2835.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية1999-03-11حمص04170097222مريماماني شاهر فرزات50609200522

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-10حماه05150101839داللاالء حافظ خليل50709200523

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1998-09-14حماه05070043047هيفاء غريبفاطمه احمد الصالح50809200524

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال77.6220210

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01حماه05010080757نسيبةنسرين عبد الكريم الكالس50909200525
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1276.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-25حماه05160042287سانغام حيروقهنها زكريا الربعوني51009200526

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة الزراعة الال329.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-20حماه05190000831نوالعبير عيسى عيسى51109200527

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

المعهد اعداد معهد1986-06-27حماه05160002700حياة منصورريتا يوسف محمود51209200528

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.1220080تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-08-01حماه05160004399نثرينتيماء احمد بركات51309200529

للعلوم السياحية 

والفندقية

إدارة مكاتب 

سياحية وسفر

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال68.9020190

وزارة الزراعة الال2510.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-23حماه05050104644سالمه  مزوقاريج نزار المربط51409200530

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 209خفير حراجي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1988-01-01طرطوس10270002954سعادحسنبلسم محمد عثمان51509200531

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال64.0220120

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 74كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-20حماه05030041545فريزهسمر احمد العيسى51609200532

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-31حماه05220012912هديه االسعدسراء عبد الرزاق سبيع51709200533

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال66.9420160التصميم الداخلي

المائية

979فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حماه05070018594فيروزملك محمد خير نوير51809200534
المعهد التقاني معهد2000-01-02طرطوس10240015308هياممايه سليمان مسعود51909200535

الصحي

396مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.7920190صيدلة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-22حماه05050051064كرمباكزه مصطفى علوش52009200536
المعهد التقاني معهد1995-05-04حماه05150108362اسياسناء توفيق مرعي52109200537

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.9120170

والبحث العلمي

رسام في المعهد التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي 26

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

48رسام

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-12حماه04170027761انتصار الشيخ عليعتاب حسن طقس52209200538

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1270.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-18حماه05030040910عارفه العيسىسوزان مرهج العيسى52309200539

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2466.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05120043745فدوى الحسينساره ابراهيم األحمد52409200540

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 289مدقق

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-04-11حماه05050139564ندىهادية عبدهللا علوش52509200541

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.7520190تربية موسيقية

المعهد تقاني معهد1979-01-13حماه05010584812فاطمةحورية سلوم المصري52609200542

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال63.7420010وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاتي معهد1993-01-20حماه05010656626حليمةعفاف محمد جوخدار52709200543

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال65.3520170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1996-05-12حماه05050089768ختامحنين حكمات حورية52809200544

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.5420160صيدلة

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1595.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05070006269بشرى شحودرنا ابراهيم االحمد52909200545

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-14حماه05160048195ليلىمعالي امين الضاهر53009200546
المعهد اعداد معهد1999-01-30حماه05010259915امانهمرام عبد هللا النمر53109200547

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5020180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-06-27حماه05010402117اسماءمديحة احمد سوداه53209200548

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال72.0920170

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب ماليوزارة النقلالال2481.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-05-05حماه05160031411مثيله معروفعلي عيسى معروف53309200549

الجاهزة

273

المعهد التقاني معهد1976-12-15حماه05030040729حفيظهسميرة فارس السلوم53409200550

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.9019960انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05040020072هيامدريد فواز الحلوه53509200551

الزراعي

وزارة التجارة نعمال67.4720072انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-06-27حماه05010402110اسماءساره احمد سواده53609200552

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال71.3620170

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

التربية معهد1993-06-05حماه05050062872فاطمةرحيم خليل سويدان53709200553

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2082مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6920154
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-07حماه05100054269فاطمةحنين أحمد منصور53809200554

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20حماه05010672129ثناء ريحاويسمر رياض الزول53909200555

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25حماه05130032498غزه خضورامينه نديم حمدان54009200556

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال302.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-01-01حماه05160009698فاطمهغيثاء مرشد العلي54109200557

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

1105مراقب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-02حماه05110042669بسيمهمها محمد ابو كتور54209200558

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-07-03حماه05170019432حميدهمحمد غدير خلوف54309200559

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية 178عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال69.6420163تحكم وأتمته

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020044أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-02حماه05010103148مهديهمصطفى حسن الخليل54409200560

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال726.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-05حماه05050170825فاطمهبراءه اسماعيل مصطفى54509200561

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-27حماه05010192464حميده السلوموائل احمد الخالد54609200562

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30حماه05170009238عزيزه الحسنثناء جميل حمدان54709200563
المعهد التقاني معهد1977-05-09حماه05050092277حياهامنة محمد حسينو54809200564

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.6719980

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1989-07-15حماه05100014978فايدهجوني جرجس عدره54909200565

الهندسي

وزارة التجارة الال66.7320110المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءنعمال2737.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1997-01-20حماه05030023632مريمرلى محي الدين وسوف55009200566
المعهد التقاني معهد1987-02-03حماه05150047066بندرايمان سلمان شاهين55109200567

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحةنعمال68.3620100مطعم ومنهل

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120049491مريم سليمانمرح محمد ميهوب55209200568

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010241443منى ياسينشروق احمد ياسين55309200569
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020070876عائشةاسماء وليد المصري55409200570

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1974-06-13حماه05010042361فطومغزوه عز الدين حران55509200571

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3019970تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-10حماه05180017104سفيرهختام محمد بدور55609200572
المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05010156990هالةهبة محمد عامر الرومي55709200573

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.6020110تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2166.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-26حماه05100057526عمشه الحسينجزاير عبدهللا الخالد55809200574

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-08حماه05100060754فهيمه شناتامرح نعمان سليمان55909200575
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-07حماه05180017234ياسمين عيسىنغم بهاء حمزي56009200576
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1325.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-30حماه05010608590رقية الطالبخديجة محمود المصري56109200577
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1335.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-21حماه05010257069فاطمه الماميشاحسان ماهر المحمود56209200578

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010664171ناديه المحمدمؤمنه خالد االحمد56309200579

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5920190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1860.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01حماه05010415195داللرجاء عبد العزيز سرحان56409200580

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1934.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-15حماه05010481440غادهسهاد سامر الكردي56509200581

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010719419قمرنجمه محمد نزار خرسه56609200582
المعهد التقاني معهد1999-08-27حماه05010408568حورية عبد اللطيفآيه عبد السالم المحمد56709200583

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.2520210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال304.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-18حماه05010601285منىرابعة غزوان االشرم56809200584

الجاهزة

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية273

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-16حماه05010430822رمزهحسام توفيق الديب56909200585
وزارة التجارة الال170.0020056علميثانوية عامةثانوية1986-03-05حماه05010378331فاطمةامين خليل االحمد57009200586

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-02-20حماه05200067926سناء االحمدهاجر طالل االحمد57109200587

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7720180تربية فنية

279كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2095.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-16حماه06090072679هندريم يسر ازمرد57209200588
المعهد التقاني معهد1999-10-17الالذقية05020034942مياسر الحايكحيدره عمار الحايك57309200589

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6220210تقنيات كهربائية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120022504ريم اسعدهمام ابراهيم اسعد57409200590

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد التقاني معهد1990-06-12حماه05010603565مريمباسل محمود المصري57509200591

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2108معلم حرفةوزارة التربية2107معام حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال64.8120130

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1703.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-18حماه05010875131منىهدى جمعه المحسن57609200592

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-07حماه05010338936ناهيهفضه محمود االسعد57709200593

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010430557فداءقمر محمد نور الهواري57809200594

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4520170تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1945.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010430537هدىشذى عبد المجيد الهواري57909200595

والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حماه05150042576شهيدهختام ظريف جمول58009200596
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010430523فداءسوزان محمد نور الهواري58109200597

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8220190تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-12حماه05200014218صبايارا ابراهيم يعقوب58209200598
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20حماه05100009300شاديه ديوبصونه عبدالمنعم ابوكحله58309200599
وزارة االدارة الال2170.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010430715براءةمحمود محمد نور الهواري58409200600

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01حماه05020096892تركيهنسرين عبدالكريم محمدعلي58509200601
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1981.0020166أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030022605رتيبهحيدر سليمان الصالح58609200602

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3980.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-03حماه05150004492عفراء خلفنغم بهاء الدين ضبعان58709200603

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1105مراقب

واإلصالح الزراعي

1106مراقب

وزارة التجارة الال193.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05010689996كوكبموسى احمد العبدهللا58809200604

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1997-01-17حماه05010402504خديجهرائد موفق جزار58909200605

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3108.0020150

والبيئة

1001عامل حاسوب

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال316.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-11-14حماه05050148190عصام الطيرثريه علي رجب59009200606

األولية والبضاعة 

الجاهزة

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة280

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1331.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010355644منالفاديا عبدهللا شرابي59109200607

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2204.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05030036129خديجة خضورتيماء مروان الشامي59209200608

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

نهاوند بكري االء سمير عروب59309200609

السرميني

وزارة التجارة الال2594.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-15حماه05010534816

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 239مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

وزارة الزراعة الال2252.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حماه05010441966سعادسهام أسامه ترك59409200610

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

الجهاز المركزي 287محاسب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1877.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-11حماه05050125181رماحمصطفى معمر جبر59509200611

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1950.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-09-10حماه05180017171داللحيدر سمير بدور59609200612

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة الال124.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-10-26حماه05010170028عناياترزان بشار الجزماتي59709200613

المحلية والبيئة

364كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-01حماه05050082557صفيه هرموشدعاء منير سويدان59809200614
المعهد التقاني معهد1987-06-23حماه05050050475هيامرنا احمد شحود59909200615

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.9520080إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05100015408وصالمرح جرجس ابو حبيب60009200616

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.4420180تخدير

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05100015479وصال يعقوبساندي جرجس ابو حبيب60109200617

الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.4820210المساحة

وزارة الزراعة الال835.0019960ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-11-24حماه05050095586سحرشهيره نصر خضر60209200618

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010470842ارتهاز الخازممريانا وجيه الحسين60309200619

الزراعي

وزارة الزراعة الال84.8120210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05160037226زهورلبانه حبيب محمد60409200620

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.6220210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2816.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05170046088عواطف اسماعيلكنانة علي محمد60509200621
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100055454هياموالء يوسف عمران60609200622

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-04-17حماه05200090451حياةعائشة محمد الرحيم60709200623

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.5220170انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1339.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-16حماه05010175963فلكياسمين حكمات صيفي60809200624

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010154648سحر غزول بحريسالم محمد السواس60909200625

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5920170

وزارة الشؤون الال1893.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05020096564مريمفاطمة فايز العبود61009200626

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-09-15حماه05050138738لبنهسنا علي عسكور61109200627

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0420210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1639.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01حماه05010292213رامارأفات مصطفى الحزواني61209200628

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010296436انتصاردارين محمد المصري61309200629

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7120180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-04-28حماه05150094789بسيمهمنقذ احمد نصر61409200630

الصناعي

وزارة التجارة الال65.2520162تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربية284فني تبريد

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2067.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-15حماه05050032750فاديه نصرهديانا محمد نصره61509200631

المحلية والبيئة

36جابي

المعهد التقاني معهد2000-05-29حماه05050101017نهاسناء نعيم زيدان61609200632

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2159معلم حرفةوزارة التربيةالال70.9920210

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1822.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-18حماه04220047325أميمةماري هزاع الخليل61709200633

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة النعم134.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-04-05حماه05150067002خضره االبراهيماميره سليمان الدياب61809200634

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1386.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01حماه05010612983حليمهصفاء علي المصري61909200635

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه04030017522ضحوهميساء تركي داهود62009200636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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مساعد فني أول وزارة الصحة976فنيوزارة الموارد المائية272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال2957.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-23دمشق01010798006رقيةنور الهدى نبيل االغا62109200637

صناعي

407

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-04-01حماه04040025334رسميةصفاء عيسى سليمان62209200638

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01حماه05200046573نوفه المصريبتول سليمان المصري62309200639
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حماه05010075487نبيههداليه علي هرموش62409200640

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1597.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200026843منى الحسينفرح احمد الشحاده62509200641

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة نعمال129.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01حماه05010137472وفاءمنى يوسف عوض62609200642

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال149.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-02حماه05010024035بديعه اليونسرؤى عدنان سليمان62709200643

والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-01حماه05010088331رمزهنبيله نديم يونس62809200645
وزارة االدارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1992.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-12-04حماه05150089470انيسهباسكال علي مصطفى62909200646

المحلية والبيئة

36جابي

وزارة االدارة الال163.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-07-04حماه05010205699كوكبصفاء سليمان عوض63009200647

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1997-02-04حماه05030025656سعادعال احمد شلبي63109200648

التجاري

وزارة التجارة الال75.3620170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

380كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حماه04010022609شفيقهماردلين كامل الوسوف63209200649
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1630.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-07حماه02210080475نجاحرند يونس العلي63309200650

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1974-05-20حماه05150027271خديجهعفاف علي حسن63409200651

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.3819940تربية فنية

وزارة االدارة النعم1874.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100070365يسرى مظلومريم نضال مظلوم63509200652

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية36جابي

وزارة التجارة الال2448.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-28حماه05030062782هدى الحمودوعد بعيته الظريفه63609200653

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية279

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2085.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-02حماه05120000707عندهاحمد مصطفى العارف63709200654

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1989-05-09حماه05010075406غادةميسر صالح فاعور63809200655

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال74.8920109تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 311فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال186.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04حماه05010353753فاطمهملهم محمد الخليل63909200656

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-03-19الرقة11010304145امونه الحبيببتول حسين الحمود64009200657

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة الال65.9920190محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية240مراقب

المائية

967كاتب رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2302.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05030040594روزهيارا محمد الخالف64109200658
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1813.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-05حماه05010849939خديجة االبراهيمفيحاء محمود زهوري64209200659

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010159305فاطمهنور الهدى مصطفى شهاب64309200660

التجاري

374كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال76.8620210محاسبة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05090001047خديجةصبا اسماعيل الشعار64409200661
المعهد التقاني معهد1997-05-25حماه05190018004غيثى المنصورهبه هيثم ونوس64509200662

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7920170

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1991.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-25حماه05050015075ياسمينرؤى نعيم غيبور64609200663
المعهد التقاني معهد1996-10-10حماه05150025155سعاد االحمدروان علي االحمد64709200664

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال74.9620170

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1297.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-02حماه05010216819لينا الدرويشليندا علي اليوسف64809200665
وزارة الشؤون الال2249.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-07حماه05190017920سروبنور حمزة ديوب64909200666

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01حماه05010213087عبير المبيضمرح منتصر النحاس65009200667
المعهد التقاني معهد2000-05-01حماه05050157090نبيهةاحمد اكرم شيحه65109200668

الهندسي

وزارة التعليم العالي 577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال73.5320201إنشاءات عامة

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

الهندسي

29

وزارة الزراعة الال362.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-12-01حماه05140012633سميعهيسرى محمود خضره65209200669

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 212مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1461.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150042363عرينريم علي عدلة65309200670

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

جوريه الصالح لولينا سلوم الصالح السالم65409200671

السالم

وزارة الزراعة الال390.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-12-20حماه05030005280

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 212مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1980-12-15حماه05140014612ورده العيطهوداد يونس شعبان65509200672

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.0020010بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05150100919آمال وسوفصبا موسى شاليش65609200673

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال82.1820190

والتجارة الخارجية

380كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة المالية132كاتب

المعهد التقاني معهد2000-05-04حماه05150113144جهينابشرى رياض أسعد65709200674

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.6620210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01حماه05090026828عبير القشاشالزهراء حسن اسماعيل65809200675
502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1826.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-15حماه05010427566سماهرسوزان أحمد مصطفى65909200676
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1409.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-02حماه05060036399سهاد حشيشوفاء سليمان العبيد66009200677

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2002-05-01حماه05050142759رشارغد هيثم العلي66109200678

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2593.0020200

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاتي معهد2001-01-01حماه05100030103جازيه الحميديمنى احمد االحمد66209200679

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.2120200مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

ثانوية تقنيات ثانوية2001-08-27حماه05050105099ياسمينرهف لؤي تلجه66309200680

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2601.0020200

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1957.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05200077910فوزيه بركاتهديل حسن حسن66409200681

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

قمر عبد الرحمن الشيخ 66509200682

يوسف

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05010540746سهام

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-09-01حمص04010568522غيداءمنى أحمد األبرش66609200683

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.4020130تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1948.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10حماه05200086626رقيهاثراء محمود صيادي66709200684
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020065أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05030009397رمزيةبشار محمد سليمان66809200685
المعهد التقاني معهد2001-02-23حماه05050150765ميلينبشرى موسى ميهوب66909200686

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقل572مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.9320210المساحة

المعهد اعداد معهد1999-01-23حماه05010289510هناءرهف مرعي الخضور67009200687

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0320190تربية موسيقية

سماح وحود جودي محمد غانم العلواني67109200688

بارودي

المعهد التقاني معهد2000-01-10حماه05010009820

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال69.7920190

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05120044968رفيدهريم احمد الجنيد67209200689
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-29حماه05010159175مريمابتسام صالح محمود67309200690

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1737.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05160008748امالمنال غازر السليمان67409200691

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-05حماه05160008732ميادهمناهل محمود السليمان67509200692

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1397.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10حماه05010323038ساميةروزه علي مطر67609200693

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-18حماه05050012616سعادلبنى عبد الكريم السقا67709200694
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-20حماه05050012645منىأسماء محمد السقا67809200695
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1616.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-26حماه05011009382لميسبيلسان يوسف البحري67909200696

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2116.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020032204ورده  السليمانهيام احمد ديدو68009200697

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1556.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-20حماه05150084464ريماشروق صالح عصفور68109200698

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1966-08-01حماه05150032226نورهفلاير عبدو موسى68209200699
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-10حماه05100045780فاديااميره ابراهيم سعيد68309200700

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-18حماه05120054467جميلةلميس محفوض الباشا68409200701
المعهد التقاتي معهد1996-01-01حماه05010406843رفيدهبتول محمود مامي68509200702

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.7120170تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05100060523فضةعفراء صالح احمد68609200703

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال67.6720130تربية فنية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-27حماه05120012883جوريههال علي عباس68709200704

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1795.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-15حماه05150096554اميرهلورين نمر غريب68809200705
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05120012898رنامي حسن عباس68909200706

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2226.0020143علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100030442بديعهعلي عدنان األحمد69009200707

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية29جابي

المعهد التقاني معهد1982-04-16حماه05010165232روسيهميسر عيسى سليمان دنيا69109200708

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةنعمال61.2520052

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1295.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010171571ملك كيالنور حمدي الطويل69209200709
وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةنعمال3644.0020133تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-06-17حماه05050032025فدوهسليمان محمد الحسن69309200710

واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد اعداد معهد1988-01-01حماه05030038496هيفاءشذا نواف العبود69409200711

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7520080تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20حماه05070037816امونمحمود يوسف البرق69509200712
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-20حماه05030040524هيفاءغزل نواف العبود69609200713
التربية معهد1988-10-30الالذقية06110002989فريدةالرا حمزه حبيب69709200714

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6920080

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-12حماه05010001913سعادفاطمة الزهراء فجر خنفور69809200715

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2134.0020186أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-10حماه05010603779حمرهاسامة عبد الكريم الخلف69909200716

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-20حماه05010184715لينهبلسم هيثم الغضه70009200717

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-09-03حماه05050088321دالل الجر عتليعارف عبد الكريم القطريب70109200718

الصناعي

وزارة التجارة الال65.0720170تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

2165معلم حرفةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربية284فني تبريد

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-07حماه05010048602رتيبهلمي سليمان الغضه70209200719

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1252.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-15حماه05190021028املضحى فراس علي70309200720

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-06-20حماه05150042294حنانحال أيمن يوسف70409200721

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4320190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-06-30حماه05160034795يسرىايفين علي خضور70509200722

الهندسي

وزارة التعليم العالي 577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال69.9620190إنشاءات عامة

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع29

المعهد اعداد معهد2001-01-05حماه05010224390شعيلهبتول عبد الكريم الصطوف70609200723

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6720200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05190008376نورههبا صالح اسماعيل70709200724
وزارة االدارة الال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-08حماه05030065624حميدهاماني صالح وسوف70809200725

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-11-01حماه02010009193بيداء الحامدرشا ياسر محمد ديب70909200726

للحاسوب

وزارة التجارة الداخلية 2130معلم حرفةوزارة التربيةالال64.0220150شبكات حاسوبية

وحماية المستهلك

2149معلم حرفةوزارة التربية296فني صيانة شبكات

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05010463499لينداهبه طاهر السلوم71009200727
وزارة االدارة الال1436.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حماه05010695939الهام الطياويهبه شريف البرازي71109200728

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1843.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05060034661مديحهساره جمال الدين اسعد71209200729

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3502.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-03حماه05050113182لميس الجندالينور غياث صهيوني71309200730

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2977.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-04-01حماه05070043315هيامالبتول عطيه العلي71409200731

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1997-06-01حماه05050037662بيداءحنين نايف عجوب71509200732

الصحي

392مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.3620170تخدير

المعهد التقاني معهد2000-10-29حماه05050174187هالهغرام علي محفوض71609200733

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.5420210أشعة

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05120003250ملك عيسىراما محمد حسن71709200734

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5820210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة التجارة الال2352.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-20حماه05050032270نجلهتيماء مجد سلوم71809200735

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2397.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140006951اهرامحنين محمود جديد71909200736

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-11حماه05020053588خديجةامنه خالد السليمان العبد72009200737

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-12-19حماه05060004812ناديهدارين اسماعيل حمود72109200738

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.4120070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 230مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05030012832روزهالين توفيق محمد االبراهيم72209200739

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الال70.3120200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

49مساعد فني

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1764.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05010492230شمسهماجده عبدهللا مصيني72309200740
وزارة االدارة الال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05100007007حليمة ابراهيميمنه محمود ويسف72409200741

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 37شرطي

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140006066رمزهميساء منير ميهوب72509200742

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-05-06حماه05010478126زينبرزان مصطفى النشار72609200743

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال66.7120090

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد1984-03-01حماه05140009973ريا ربيعرشا نواف سلوم72709200744

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.4120070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة الشؤون 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-02حماه05010342755سهامبيان عبد الرزاق قبش72809200745

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-03-01حماه05030081492جواهرروزان أحمد الديبة72909200746

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.0720210تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-10حماه05110017110انتصار المرشدغزل ايمن ابراهيم73009200747

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-10حماه05150110829الهامميس عز الدين االسكندر73109200748

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةنعمال66.2920150عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 77عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140007810أميره يوسفبشرى سعيد خليل73209200749

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05140006116ساميهفاديه فريد خليل73309200750

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-15حماه05140009829خديجه ضاهرنارنج بسام رسوق73409200751

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-01-01حماه05160028071هيامأمل فرحان جفول73509200752

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1820110تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-02حماه05090008295هيام عفارهلين علي عواد73609200753

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-14حماه05160049269حميدهجمانه عباس الصالح73709200754

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال62.7120200

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

وزارة الزراعة الال320.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-04-01حماه05120022888جميلهرغد يوسف سودان73809200755

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1725.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010228960سجيرة الشعبانصبا حاتم الشعبان73909200756

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1997-09-14حماه05010312805غنيمه خضورسارا احمد فتنه74009200757

للحاسوب

365منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدل371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال67.0020180شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1987-07-19حماه05160035749فدوىدجى عيسى اسماعيل74109200758

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2720090تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05120008169ماجدهحنان علي السقر74209200759
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05050067585ثروتربا بالل هرموش74309200760

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3920200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05050067584ثروت الشماليصبا بالل هرموش74409200761

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2820200تربية موسيقية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2167.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010114106رغده لطفيهانيه ياسر الجميه74509200762

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1253.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-12حماه05150083919خديجهفاطمه حسن الحمود74609200763
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2216.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-23حماه05110080887نورهعبد الواحد خالد مرقباوي74709200764

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2053.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05050129308مريمبدريه محمد احمد74809200765
403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1914.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05030027766ثناءيوشع موسى ملحم74909200766
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020101أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-05حماه05050018229شوكه القواسعز الدين رحيل الخضر75009200767

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10حماه05020102777هنداالء فواز الخضير75109200768

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-23حماه05090019504وردهمريم هيثم الحاج75209200769
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-20حماه05120041140كمالهعز الدين محمد ديوب75309200770
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2067.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120041154كمالهعلي محمد ديوب75409200771
المعهد اعداد معهد1993-04-01حماه05010681498فاطمةرغد رافع شيخ مكاريه75509200772

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3320170تربية موسيقية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-02حماه05010491670رزقيهمحمد عبد الحميد مصيني75609200773

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2182.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140030432يسيره شبيبمناة أحمد صافي75709200774

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-20حمص04170083049نصره السلميانميساء جعفر العلوش75809200775

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.0620140بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حماه05160035233فاطمهأريج يوسف شعبان75909200776

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140013205نظيره أحمدمارين يوسف جعفر76009200777
التربية معهد1998-08-17حماه05150067316نوال عبد الرحمنمنيره معن االسعد76109200778

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.5020210

وزارة االدارة الال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حماه04190004838جوريهصفاء عيسى محمد76209200779

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-25حماه05010223682أحالمآالء يحيى هندي76309200780

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الموارد 2068مدرس مساعدوزارة التربية2154معلم حرفةوزارة التربيةالال80.8920170

المائية

952كاتب رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1258.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-20حماه05020073337نبههفاطمه عطيه العبيد العلي76409200781

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه11020007585غفرانمي محمد صالح76509200783

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2117.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-01حماه05020014236حليمة كناصخولة محمد وحيد األبو حسين76609200784

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-04-26حماه04230013002فايزههبه حسن االبراهيم76709200785

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3020110تربية موسيقية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2026.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28حماه05020153503اميمة ابراهيمآمنة حسن الحسن76809200786

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2320.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-11حماه05020015626أمينهرغداء حافظ العبد هللا76909200787

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-26حماه05010709159صباحفاطمة محمد البكور77009200788

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-10-17حمص04050031001سهيالمادلين صافي الجردي77109200789

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.7820140بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1843.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-01حماه05010649434يسرى االحمدسوسن فايز االحمد77209200790

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

الجهاز المركزي الال2639.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-27حماه90050007100نوراماني غسان حميد77309200791

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1026مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1100مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010326250سحرشهامة عمر حجازي77409200792

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.5120130

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال201.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-08حماه05020010871امونحنان محمد العمر77509200793

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-08-17حماه05150081315سعادراما علي نصر77609200794

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال60.0220180مصارف

المركزي

72كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01حماه05190001576لبنىعبير علي ايوب77709200795
المعهد اعداد معهد1998-01-05حماه05010588257جاكلين جروجياسمين فواز القزو77809200796

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7820180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1994-01-27حماه05010548164ابتسامنيرمين مخلص ملحم77909200797

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1620130تربية موسيقية

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1773.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-10حماه05190003405منال ديوبتيماء كاسر محمود78009200798

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

3جابي

وزارة االدارة الال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-04حماه05180016514رسميه عليرشا محمد علي78109200799

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3004.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-20حماه05010000221فداء تتاننوال حسان البكور78209200800
المعهد التقاني معهد1992-01-01درعا12160155669وسيمه الخوريندى ناظم الخوري78309200801

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.1420130إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-05حماه05010391761مريمروال احمد السطوف78409200802

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1978-09-05حماه05010045902آمنةماجدة غالب عرفه78509200803

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.6020030تربية فنية

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3266.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-07حماه90050006239رغداءهواشاالء عبد هللا هواش78609200804
وزارة االدارة الال165.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05030060113رحمهشحود عوض عجي78709200805

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-14حماه05010171785قمرفاطمه محمدنزار خرسه78809200806

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال227.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05020088960فاطمةمحمد ماهر زكريا العساف78909200807

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

951كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-01-22حماه05100060535سلوىمحمد احمد سلمان79009200808

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2180معلم حرفةوزارة التربية2178معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال64.2320173

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05190001792لبنىمحمد علي ايوب79109200809
المعهد التقاني معهد1995-04-28حماه05120009797كوكبعماد الدين حسين زيد79209200811

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2071مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4820183

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-19حماه05010246402نسريننور فارس سالم79309200812
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حماه05010046028بدريهمها يوسف اليوسف79409200813

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01حماه05160033543داللمادلين مصطفى المصطفى79509200814
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-03حماه05010347466ناديارنا بهجت زعرور79609200815

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-03-08حماه05010541983فائزهمريم محمد برادعي79709200816

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6420180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-02حماه05030018609فوزيهسوسن عز الدين صارمي79809200817

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-26حماه05050019354سماهررنيم سليمان حسن79909200818

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1718.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100026831امنيهستره علي االحمد80009200819
المعهد التقاني معهد1989-07-02حماه05110031881حسنههيفاء علي كاشوح80109200820

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال63.3220120محاسبة

المائية

985كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1554.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05030062929مسيرهندى عيسى عزيزه80209200821

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25حماه05150099359سمرليليان عماد حسنه80309200822
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-05حماه05010519146اكاسيا الخازمكاترين فيصل البرق80409200823

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة7شرطي

المعهد اعداد معهد1997-01-29حماه05020057628فريدةه أبو كشتوخديجه أحمد أبو كشتو80509200824

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال58.5320180تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1586.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-20حماه05150101010سمر يونسغزل عماد حسنه80609200825

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05140034320سجيعهشاديا تيسير الجرماشي80709200826

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال70.9620130تسويق

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة1062محلل بيانات

تقاني

401

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010128608بثينةخلود عبد الحكيم مرعي80809200827

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2820210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1988-01-10حماه05020095088نعيمهمريم علي بديوي80909200828

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0020100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05030007873نعيمةهدى تركي اليوسف81009200829

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال340.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-05-01حماه05010138895حسنسوزان فواز ثلج81109200830

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1100مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

المعهد اعداد معهد1996-01-10إدلب07090089741سهى ثريانور نادر النداف81209200831

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6120180تربية موسيقية

وزارة الموارد 363كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1895.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-30حماه05200046379ناديهنور حسن الرحمون81309200832

المائية

961كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-02-07حماه05150053937وفبقةيعرب محمد شدود81409200833

الصناعي

وزارة التجارة الال67.2920172تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 971فنيوزارة الموارد المائية282فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة الال2361.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05120022565هناءإيناس علي أسعد81509200834

المحلية والبيئة

368كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية36جابي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01حماه05050102031رويدهمها مصطفى مقداد81609200835

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2396.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-03حماه05220006789مياسه التركيسوالف محمد التركي81709200836

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05220006782مياسهيمامة محمد التركي81809200837
وزارة التجارة الال233.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-05-10حماه05150066611آمنهدارين طاهر ابو حسين81909200838

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 239مراقب

المائية

984كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-30حماه05200091684ناريمانساره حسن الخضور82009200839

الطبي

398مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.9820200صيدلة

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال159.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-09حماه05150055250محاسنعال احمد قيمر82109200840

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة الزراعة الال940.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-03-20حماه05050075674ناجيهمنال معن غالي82209200841

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2001-11-06طرطوس05010354988منتهامايا درزي اسعد82309200842

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4620210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-12حماه05150055312محاسنعلي أحمد قيمر82409200843
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2067.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010367409سمره اسعدمنى حسن اسعد82509200844

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1805.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-27حماه05030018878زينبرباب ابراهيم ابراهيم82609200845

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-25حماه05010603060عيشة الرحيمزينب سليمان ابراهيم82709200847

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7520180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010446865غادهفاطمه فاروق القواف82809200848

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال78.4520200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

372كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

المعهد اعداد معهد1989-01-28حمص04150005972انوبيتميس جميل يوسف82909200849

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5320100تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حماه05010377869منىنور حمود الحمدو83009200850

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-02-23حماه05010193047ليلىاحالم موفق حرش83109200851

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5620180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05100071959روضه الملحماالء واصل الشحاده83209200852

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8520210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-05-26طرطوس10180004646سماهرندى ايمن احمد83309200853

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2120200تربية فنية
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وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-19حماه05050071381سميره القطريبهناء راكان زينو83409200854

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05020054470يسرىفاطمة احمد الزود83509200855

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5720200تربية موسيقية

1098عامل مهنيوزارة الكهرباء949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1108عامل مهنيوزارة الكهرباءالال285.0020120ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-01-01حماه05100007121اوديت توماطارق ابراهيم خليل83609200856
وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1669.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-28حماه05020047901تركيهدعاء حسان الحسن83709200857

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2800.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-20حماه05210049138عيوش الحسينختام واصل العبود83809200858
عبد الرحمن غازي العلي 83909200859

اليوسف

وزارة الموارد 1105عامل مهنيوزارة الكهرباء980فنيوزارة الموارد المائيةالال3433.0020144حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1997-01-25حماه05030025984وحيدة

المائية

974فني

المعهد التقاني معهد2000-03-20حماه05010631006عبيرغفران غازي طرشان84009200860

التجاري

وزارة التجارة الال79.5320200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة التجارة الال164.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-08حماه05010642245ماجدهشهال سعيد زقزوق84109200861

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

فاطمه ابو حربه االء محمد رضا الصيرفي84209200862

النائب

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010339987

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7020210

المعهد اعداد معهد2000-04-03حماه05150113808فائزةهدى محمد اسعد84309200863

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.8220200تربية فنية

وزارة الزراعة الال3523.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-10-08حماه05150100062سمرعال مسعود الشامي84409200864

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1105مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-10-19حماه05030029785ابتسامروهيف عادل شهدا84509200865

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5820070تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-01حماه05010114086سكينهبراءه عادل قزلباش84609200866
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1788.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15الالذقية06200061480فاطمهبتول طالب سليمان84709200867

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2066.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-03حماه05010347905ناديا الديبلورين بهجت زعرور84809200868

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-10حماه05050032232دعد حسنزينب شعبان محمد84909200869

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1191.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-10حماه05030061936نادرهمايا ميهوب االحمد85009200870

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1984-05-11حماه05010183557اتحادوسيم عبد العزيز االسعد85109200871

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال267.0020050

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1995-08-01حماه05120042634سهام حسينصفاء رواف السليمان85209200872

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال63.8220180عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2047.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-14حماه06170019091امل اسعدنسرين مفيد احمد85309200873
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-04حماه05010342006امينهكاتيه ابراهيم االحمد85409200874

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 278محاسبوزارة الصناعةالال2523.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-04-07حماه05050069688عناياتغيداء غيث الخطيب85509200875

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1104مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1666.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حماه05190036647وحيدهفرح سلمان فياض85609200876
وزارة التجارة الال1832.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-15حماه05160030681سعيدارنيم علي االبراهيم85709200877

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال215.0020090ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-01-18حماه05050011511فايزه ميوسعلي عبد الكريم الشيخ حسن85809200878

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة الموارد 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل292

المائية

965فني

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1879.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-01حماه05050156946كوكبرشا امين العلي85909200879

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1335.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-18حماه05050162366نجم السحورصفاء عبد الكريم محمد86009200880

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1247.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-07حماه05050130537فضه العليايفانا يوسف العلي86109200881

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05200023464نهىماري مخائيل زليق86209200882

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3620180تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال369.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-08-01حماه05050056216سعادديمه بركات وطفه86309200883

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال149.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-20إدلب07090089315صفاءبدور حسان الحسون86409200884

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1988-09-29حماه05010096160مهامي حسن النشار86509200885

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.5420080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

ثانوية تقنيات ثانوية1997-01-05حماه05010409186نادرهمصطفى جمال العواد86609200886

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3754.0020161

والبيئة

1001عامل حاسوب

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-04حماه05180032847مريمأمل ظافر أحمد86709200887
المعهد التقاني معهد1987-09-06حماه05010185580حياتأيه حماد السليمان86809200888

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال66.0420080

المائية

977فني

363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020094علميثانوية عامةثانوية1991-03-12حماه05150023785منىعباس احمد شعبان86909200889
280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-09حماه05010185587حياتآزر حماد السليمان87009200890
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05050044496عبيرنور الهدى علي عطفه87109200891

التجاري

وزارة التجارة 372كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال86.2020200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

المعهد التقاني معهد1991-03-10حماه05050117507ليلىسهر ابراهيم فرحه87209200892

للحاسوب

2160معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2159معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7020130شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1989-08-29حمص04230013219الهامياسمين معين سلهب87309200893

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6720100تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1275.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05030025134نوالسوسن احمد الوسوف87409200894

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-25حماه05100063180عيدةأحمد نايف العبيد87509200895

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

9شرطي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-24حماه05170042470تمينهمريم ثاقب صبره87609200896

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1398.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160033785ماجدهغيث عيسى اسعد87709200897
وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2558.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه04011143667هندريم فراس ابراهيم87809200898

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

عامل فني وزارة النقل975فنيوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2783.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-09-16حماه05010166287وحيدهعمار موفق الديوب87909200899

(ميكانيكي)

356

المعهد التقاني معهد1988-01-13حماه05010589771مريممصطفى رافع حاج عمر88009200900

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2182معلم حرفةوزارة التربيةالال65.77201010تصنيع ميكانيكي

وحماية المستهلك

283فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05150029640عسليهملوك غسان فشتوك88109200901

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010053297كفاء حاتمعبد الكريم مصطفى االفه88209200902

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1020160

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-08حماه05160031363نوالبشرى علي عبدهللا88309200903

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال210.0020123علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020102783هديهنديم محمد انور بلوز88409200904

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010207046نجاهمحمد حبيب الدياب88509200905

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2176معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربيةنعمال66.1920170

المعهد التقاني معهد1999-02-08حماه05150056783ميساءشروق مؤيد عاقل88609200906

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.4020210نقل ومواصالت

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع25

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010538894ميادهشهامه حسن بكري السرميني88709200907

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9020110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-01-03حماه05160023665امونامانه أحمد ابراهيم88809200908

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.5920180

المركزي

74كاتب

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020102752هديهندى محمد انور بلوز88909200909
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال15669.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-22درعا12130040167وضحهليلى جاد الكريم االحمد89009200910
وزارة الزراعة الال804.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-07-16حماه05110032602شريفهورود ابراهيم سليطين89109200911

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-15حماه05180013698نجاحنبال علي شاهين89209200912

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال165.0020028علميثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05170026954فاطمهمصطفى مالك محمد89309200913

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1888.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20حماه05020087397خديجهآالء علي حيالوي89409200914

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05100001525هيام شاهينمجد فواز مخول89509200915

الصحي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.4420200تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150056776ميساءرنيم مؤيد عاقل89609200916
المعهد اعداد معهد1988-03-25حماه05120016004مريمرشا محسن الشحود89709200917

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.6520210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-02-11حماه05010298340شمسه البكوراالء كمال عسكر89809200918

التجاري

مصارف 

وتأمين

373كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال83.1420210

المعهد التقاني معهد1994-01-13حماه05140016215هيام بدورعال آصف جمول89909200919

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال62.6720190تسويق

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة1062محلل بيانات

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08حماه05100046203منيرهرشا يوسف محمد90009200920

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-27حماه05010316094فاطمةرقية عبد العزيز العلي90109200921

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1641.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05200080117وداعخديجة حسن محفوض90209200922
أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال236.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-08-01حماه05200100130ضحوكرداح احمد ملحم90309200923

الجاهزة

وزارة التجارة الداخلية 273

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

1106مراقب

وزارة االدارة نعمال1936.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-08حماه05020014188اسياصفاء عبد الكريم االحمدتي90409200924

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1482.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20حماه05150090433ليلىزينة حسن محرز90509200925

المحلية والبيئة

40جابي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05100051802فهيمه الديابسمر محمد المصطفى90609200926

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4220110انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1968-06-07حماه05010666103ضحوكامنه عبد الستار الشامي90709200927

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال55.0019910

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01حماه05100051930عبير المصطفىنرمين فرحان الجاسم90809200928
وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1570.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-20حماه05050171615زيفهآيه ايمن عفيفه90909200929

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1736.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-08حماه05010399516مريمخديجه خالد الديب91009200930
360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال195.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-08حماه05030022063فادياريم سليم األحمد91109200931
المعهد اعداد معهد1999-01-30حماه05150086229سميرهنغم علي محرز91209200932

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال58.5020210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-11حماه05150029936حسيبهبشرى أحمد تامر91309200933

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةنعمال2238.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-04-17حماه05150055186خديجةابراهيم علي سليمان91409200934

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10حماه05050110491سلوى القطريبهيلين طالل بصو91509200935

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1809.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-06حماه05030015530منيرهبالل عيسى اليوسف91609200936

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05050166786فاطمهبشرى عبد الكريم المحسن91709200937

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-03-24حماه05010376805سميرهمهدي نصر العلي91809200938

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربيةالال75.2020173

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05100009921احالمنورشان جميل حنا91909200939

الصحي

390مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.8720200مخابر

المعهد اعداد معهد1991-01-03حماه05160034221فضةرنيم علي الدرغام92009200940

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.8020100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2060.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-27حماه05010719370منىديانه طالل الحاج احمد92109200941

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3529.0020154كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-03حماه05150042004يسرىحسن رئيف سلوم92209200942
المعهد التقاني معهد1990-01-31حماه05140030510منيرهرحاب راقي علي92309200943

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة 962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال65.9320120محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2164.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05140015003حسنه عديرههبه غازي عديره92409200944

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حماه05140022148سمياهيبة شعالن شبيب92509200945
وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال154.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-07-28حماه05150007714تماثيلاسماء يوسف كريدي92609200946

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1727.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-15حماه05150082745غصونلمى أحمد داؤد92709200947
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05100037614منيرهداليا علي قالم92809200948
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1432.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05140030982سميرهعبير بصير بناوي92909200949

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1980.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-18حماه05030061697رفيدهرفيدا هيثم االبراهيم93009200950

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2089.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-15حماه05140009588منيفه شاموفاطر علي بركات93109200951

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-09-20حماه05200009911فريدهعبير محفوض دخيخ93209200952

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2014.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05040015292فاطمةكاترين أحمد العز الدين93309200953

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-12حماه05150085359نوالريم يوسف ابراهيم93409200954

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1918.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-30حماه05010556890عهدرشا خالد البكري93509200955

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 980فنيوزارة الموارد المائية978فنيوزارة الموارد المائيةالال3824.0020133حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-09-08حماه05170001602ظهيرهغيث صالح عون93609200956

المائية

974فني

المعهد التقاني معهد2001-05-15حماه05150094638ترياقمايا ياسر سرحان93709200957

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال82.6620210

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1803.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-07حماه05010234603سمرهند عبد الناصر شعيل93809200958
403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-04حماه05050078785هدىرهف مصطفى زين93909200959
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-18حماه05120006085عائدةعروة عماد منصور94009200960

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال391.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-05حماه05010093185يسرىنضال جمعة ديب94109200962

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2656.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-05حماه05010611547منىغانية احمد الحسن94209200963

المحلية والبيئة

360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية38جابي

وزارة الزراعة الال2835.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-04-07حماه05050073830ياسمينناهده سالم زريقه94309200964

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 226مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-10حماه05100001483كريمههيا عبد هللا زيدان94409200965

الطبي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.5720200تخدير

المعهد التقاني معهد1987-04-10حماه05110024972غصونغزار ضاهر ضاهر94509200966

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية نعمال66.8920100إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

وزارة الزراعة الال2687.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-07-25حماه10100000599رؤىديما مهند يوسف94609200967

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

211خفير حراجي

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1748.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-20حماه05050038479سميحهمحمد احمد ديب94709200968

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

41جابي

المعهد التقاني معهد2001-01-09حماه05160014828أوريناالنا احمد صبح94809200969

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1420200

وزارة الزراعة الال2749.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-11-01حماه05050182579ريميارا نزار داؤد94909200970

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1714.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-21حماه05050009920وفاء عاشوربشرى فايز عاشور95009200971

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-15حماه05170006303انتصارسراب سالم البرو95109200972
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-27حماه05050016622جيداءحنين علي الشيحاوي95209200973

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010442142هندإيناس مصطفى لحلح95309200974

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال72.7920160

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 17

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1617.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-10-25حماه05050016645جيداء الشيحاويرنيم علي الشيحاوي95409200975

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-08-19حماه05050006612ضحى طالبراما اسماعيل الشيحاوي95509200976

الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل572مساعد فنيوزارة الدفاعالال70.3520210المساحة

المعهد التقاني معهد2002-01-17حماه05200094046وئامعال محيا السهيان95609200977

الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل359طبوغرافيوزارة النقلالال74.5520210المساحة

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-24إدلب07110043135علياالهام نصر الدين الرمضان95709200978
وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2742.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-07-23حماه05050097944رنارهف سامر القطريب95809200979

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1109مراقب

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

وزارة االدارة الال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-02حماه05210033999فائدة المحمدعفراء ابراهيم خالد95909200980

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-05-19حماه05160002778رجاءاخالص مصطفى ابراهيم96009200981

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.7620050إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

20
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وزارة االدارة الال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05110022332فاطمة السوسيصبا مصطفى السويدان96109200982

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-03-10حماه05010055180وفاء خليفمنى عبد الرزاق كفري96209200983

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال66.2620070إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 22

والبحث العلمي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة44منشئ رئيسي

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2063.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-15حماه05200067420سميهنسرين مختار شحاده96309200984

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-10حماه05100008203سيلفامايا حسان أبو سعد96409200985

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.3820210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1992-06-30حماه05200077626امالحازم صالح المنصور96509200986

الصناعي

وزارة التجارة 2120معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربيةالال64.1820156تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-05حماه10230004627وفاءهزار عادل عروس96609200987

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05110078044خديجهكوكب محمد سردي96709200988

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.2120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1685.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-19حماه05010632764غصون العباسميساء رضوان المحمود96809200989

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2164.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010592504غصونسالم صالح الطالب96909200990
المعهد التقاني معهد2000-05-28حماه05100011712وفاءنتالي بسام ريشه97009200991

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.0320200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-07-10حماه05100017681نداشام جمال بشالوي97109200992

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.4120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1303.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-25حماه05010222409عيدهالرا احمد مطر97209200993

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-10حماه04140051353مهى اسعدنتالي راتب خليل97309200994

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.1620200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120043828غاده المحمودحال أيمن العبد هللا97409200995

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-03-07حماه05150088793روسيامروه كامل سعيد97509200996

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةنعمال69.1120070إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة الماليةالال2304.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-25حماه05011008862فلايريسرى نجيب مصيني97609200997

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1987-03-17حماه05090022805مجدلين ابو حالوهريم منجد ابو حالوه97709200998

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.9020070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1566.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-09حماه05100032757عواطف ديوبايفانا امير اسعد97809200999

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد2001-08-01حماه05150082661ميساءاروى حيدر موسى97909201000

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربيةالال72.9220210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-28حماه05010513046كاليا االبراهيمماري محمد االبراهيم98009201001

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1284.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-11حماه05050078070تهاني عوروفرح حسين عورو98109201002
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-05حماه05150065704داللمريم نديم العلي98209201003
وزارة االقتصاد الال2113.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-03-03حماه05010701086سميرهزهور عبد الجبار دقاق98309201004

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 360كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

فاطمة الحسن ميساء محمود علي البكور98409201005

الحلبي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05020039160

الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل359طبوغرافيوزارة النقلالال89.0520200المساحة

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال146.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-06-20حماه05160032961حسنايسرى ابراهيم صقور98509201006

والبيئة

وزارة التجارة 34جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1986.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25حماه05140030828شهده يوسفسرملين عادل عيسى98609201007

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-01حماه05120017630مثيلهفاديا ابراهيم غانم98709201008

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال214.0020113علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010351681عزيزهيوسف سعيد مرعي98809201009

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05040035196درزيهمحمد حسين عباس االحمد98909201010

المحلية والبيئة

33شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15حماه05040009389درزيهثراء حسين عباس االحمد99009201011
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05120020875تماثيل فاتيهيا عبد الخالق فاتي99109201012

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد اعداد معهد1986-11-01حماه05010107256شمسةتماضر اسعد االسعد99209201013

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1020110تربية موسيقية

وزارة الشؤون 364كاتب اولوزارة الماليةالال2135.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-10حماه05020041682رتيبه الخطابهاله جمال االبراهيم99309201014

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال2620.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-01حماه05050071077رامياغنوه عماد هرموش99409201015

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2119.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-28حماه05020047386خديجه االسعدملك حسين الحماده الصغير99509201016

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3225.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حماه05010446117خالديه الحزوانيآمنه جمال حنو99609201017

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-02حماه05170036639بديعهبشرى عبد الكريم ونوس99709201018

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2290.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220023428سميرة الحمشوروز عبد العزيز الحمدو99809201019

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة االدارة 36جابي

المحلية والبيئة

18جابي

المعهد التقاني معهد1995-07-10حماه05050058192يسرهمرح مصطفى عياش99909201020

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال68.1720160

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04حماه05100057677كواكب محفوضشيماء محمد محفوض100009201021
356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1835.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05050132898نوفهبثينه رمضان الحيدر100109201022
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 364كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2299.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010665347داللكرم سعد الدين غزال100209201023

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1711.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-07حماه05010085197هيفاءعبير محمد نجار100309201024

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1482.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-08حماه05190010669سعاد سلمانفاطمة علي علي100409201025

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 364كاتب اولوزارة المالية38جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1328.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010440268غصونأسماء عبد الغفار السلوم100509201026

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-10-20حماه05150083028حاجهسوزانه اسماعيل علي100609201027

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال77.9120020

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

72كاتب

وزارة الزراعة الال3078.0020173ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-03-10حماه05190019837انصافيحي سليمان ريحاني100709201028

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-10حماه05040005642عنود الضاهرزينة شريف االحمد100809201029

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2024.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020025769اسعافنوره عبد هللا النونه المرجانه100909201030

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-13حماه05150029816ابتساملقاء حسن احمد101009201031
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20حماه05120028888ليلىرانيا احمد ديوب101109201032
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1300.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05020109496مهديهنور الدين علي الذياب العلي101209201033
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-23حماه05050040743امنهدارين عبد الكريم خضره101309201034

المحلية والبيئة

12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-13حماه05050073876ياسمين وردفرح سالم زريقه101409201035
وزارة االدارة 363كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال2059.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05150112887غزه الخلوفبشرى عيسى محرز101509201036

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3261.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-05حماه05200086843مريمسليمان احمد الصيالوي101609201037

أولى

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1094

المعهد اعداد معهد1999-01-25حماه05010216237هدىعبير كامل النصر101709201038

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.1720180تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05120048397الهام حمادتيماء رشيد حماد101809201039
المعهد التقاني معهد1997-05-25حماه05010191740خلوديزن نظير فرح101909201040

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1520191

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-08حماه05010447361عبيريسرى ماهر عرفه102009201041
وزارة االدارة الال125.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-04حماه05010188172خيريةسناء محمد طه هنوس102109201042

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة1105عامل مهنيوزارة الكهرباءالال280.0020123حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1992-06-01حماه05200086795صبحيهسليمان يوسف الصيالوي102209201043

صناعي

407

وزارة االدارة الال1225.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-08حماه05040004571فاطمةأمل وليد حسن األحمد102309201044

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1341.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-27حماه05100033570اكتمالمرح فائز منصور102409201045

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1700.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-28حماه05020072967منى النمرهند عبد العزيز الحسن102509201046

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1991-01-30حماه05010197331هلة فرزاترائد احمد خالد102609201047

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال318.0020123

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1998-01-30حماه05140013241شيرين عليتيماء أكرم صبيح102709201048

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال66.7120210عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة1062محلل بيانات

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1991.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05200054096مريمهنادي عبد الكريم العلي102809201049
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01حماه05100032422ديبهسميره محفوض منصور102909201050
المعهد التقاني معهد2001-06-20حماه05170032722فلايربيان يونس ندي103009201051

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.1120210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-27حماه05070038820زهورايمان نعمان المبارك103109201052
403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05070038824زهوراالء نعمان مبارك103209201053
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1949.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-13حماه05100032485اكتمالوفاء فائز منصور103309201054

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2016.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010311398حنان االسماعيلصفاء عدنان الغضه103409201055

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1976.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010275408فاتنسمر عيسى الحسن103509201056

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2874.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-08حماه05150086396عفافهيام سلمان هاشم103609201057

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3094.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05150085667ريتاألين كبلاير كفا103709201058

أولى

1095

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3272.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2001-02-02حماه05150086400عفافالهام سلمان هاشم103809201059

أولى

1095

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1182.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05010311166مديحة يونسرشا حسين الغضة103909201060

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1594.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05010298827وفاءبتول أحمد العباس104009201061

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال310.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-16حماه05090019375مهدية زيدبراءة علي القدموسي104109201062

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

وزارة الزراعة الال488.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-20حماه04190042376حفيظه منشمدلين عبدالكريم قاسم104209201063

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05010234107نادياهناء علي االسعد الخازم104309201064

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال297.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-03-01حماه05010843789سماحاخالص عزام جنيد104409201065

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-27الالذقية06090162605فتاة معالبشرى سهيل شليحة104509201066
وزارة التجارة الداخلية 364كاتب اولوزارة الماليةالال1781.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-02حماه05010034173رنده غزياالء ياسر الزعبي104609201067

وحماية المستهلك

58قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

التربية معهد1995-01-28حماه05120009710حنانرهف عدنان محمد104709201068

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2420190

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05030031979خلودحسناء احمد جوخدار104809201069

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-27حماه05150090858احالملوتس عاطف ادرع104909201070
المعهد اعداد معهد1999-03-12حماه05010479705مياده االسعدوالء رئيف حنتوش105009201071

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.9220200تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-08حماه05010600117صبريه الحسنشيماء محمد الرحمون105109201072

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05020090192مريم الحسنامل عبد العزيز االحمد105209201073

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7620140تربية موسيقية

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة الماليةالال1648.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-25حماه05160050415هدىبتول غسان اسعد105309201074

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05150117256لوميس الزيدانايناس يحيا سالمه105409201075

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5320210تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-07حماه05100016772سعاد صطوففاطمه خالد العموري105509201076
وزارة الزراعة الال2948.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-12-17حماه05050163326فاتنايمان ايمن ديوب105609201077

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

361كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة الماليةالال1804.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05110016863هيامسالم غسان الكفرماني105709201078
المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05160033710كوثراريج منير صقور105809201079

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال66.2520210تقنيات كهربائية

وزارة الزراعة الال3557.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-01حماه05050135547رائدهلينا نزار بدور105909201080

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05160006286غفران الخطيبمحاسن محمد تويم106009201081
المعهد التقاني معهد2001-07-07حماه05100010442هاله سلهبجميله رود اسبر106109201082

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.5120210مخابر

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160033701منيرهنوره احمد صقور106209201083
وزارة الزراعة الال379.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-05حماه05100001344نجود سمعانريم حنا سعيد106309201084

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-06-30حماه05100001676كوليت جمعهساره فايز الحواط106409201085

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال75.1820200طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1999-07-19حماه05160033706منيره زيدونرمين احمد صقور106509201086

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.7920190أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

فاطمة علي اسماء عبد الحكيم العبدو106609201087

سليمان صعب

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05200091218

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال83.0320210المساحة

وزارة التجارة 975فنيوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال254.0020109ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-05-10حماه05200076210صباحمهندء بهجت العباس106709201088

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1272.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-25حماه05110004408فهيدة المحمدهناء محمد الضاهر106809201089
وزارة الشؤون الال2278.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-12-20حماه05160022134هدىبشار غسان اسعد106909201090

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2050.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-01حماه05140013238شيرينتامر اكرم صبيح107009201091

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال186.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05100031749جهيده سعيدسنان كنان احمد107109201092

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد2000-02-01حماه05160009192سماهرأحمد علي علي107209201093

الصناعي

وزارة التجارة 2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7520200تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

وزارة االدارة الال267.0020094علميثانوية عامةثانوية1991-10-01حماه05120032904حفيظه اسماعيلعلي محمد محمد107309201094

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة الموارد 13جابي

المائية

958كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1972.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05010533795ندىإسراء خالد العليوي الشنتوت107409201095
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26حماه05030045704وحيدهعبد هللا ابراهيم أبو حسن107509201096

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-02-01حماه05010364378شمسهمازن محمد الحميدو107609201097

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5120140تدفئة وتهوية

ثانوية تقنيات ثانوية2000-02-01حماه05120014183غفران أحمدجعفر أحمد عالء الدين107709201098

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2721.0020182

المحلية والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة الموارد 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2697.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-05-26حماه05150094168دالياجعفر مامون هاجر107809201099

المائية

965فني

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-25حماه05010669391نادياعمر خالد االحمد107909201100

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1985-03-11حماه05160035110نظيرهربا علي سالمه108009201101

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.7220060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-27حماه05050047718شهيدة الشعرانيايمان احمد الشعراني108109201102

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1757.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-19حماه05050139259نجاحميسم أحمد الحمدان108209201103

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1810.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-01حماه05150024001سوسننور احمد عديبه108309201104

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 359كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1991-01-01حماه05040037497جمانه زنزولاماني عبد العزيز الكردي108409201105

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.2820200تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1662.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-02حماه05010502691جهيدهروال محمد ديب108509201106

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-20حماه05050018361كوثرسهى خضر حيدر شعراني108609201107

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010545707احسان حدادمريم مهدي السوس108709201108

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4220130شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1993-12-18حماه05050096239ميساءرهف محمد أبو قاسم108809201109

الصحي

395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.0020180أشعة

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010547525ناهدهفاطمه أحمد العبسي108909201110

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.5520140

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد2001-06-30حماه05150104953سحر خليلرهف نعيم خضور109009201111

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربيةالال78.7420210

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05030064888مريم الحاجيايمان وليد شربوطلي109109201112
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1364.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حماه05160034469ناديامايه فؤاد حسين109209201113
وزارة الموارد 974فنيوزارة الموارد المائية980فنيوزارة الموارد المائيةالال258.0020027حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1984-05-24حماه05050056005جزاءنوار محمد نور كلول109309201114

المائية

978فني

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2705.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-08-03حماه05050035449خديجهنجم الدين بديع الحواط109409201115
المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010338654سحرشروق محمد التمر109509201116

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.7820200تربية موسيقية

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2072.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-24حماه05020041124رتيبهربا جمال االبراهيم109609201117
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010299664عبيرايات حسان تتان109709201118

التجاري

374كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.1720210محاسبة

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-01حماه05100018905نورةيسرى عبود الشبيب109809201119

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال360.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-06-01حماه05200079571خدوجشيراز حيدر سرحان109909201120

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-16حماه05200099843نجيدهربا خضر الجداوي110009201121

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-08-25حماه10220023087تغريدزينه علي محمد110109201122

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2120210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1985-08-01حماه04180037049مريمفلاير حسين العموري110209201123

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.7520070تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1337.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05010542311نزههشيماء عدنان الخطيب110309201125

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05160044754رندهاالميره هبه علي الصبح110409201126

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3620210شبكات حاسوبية

تقاني

وزارة التعليم العالي 402

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

المعهد اعداد معهد2001-08-20حماه05200024776سيمونكادينا كربيت اوهاكيان110509201127

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9620210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-07-01حماه05050038443ناريمان حديدسيلفا علي ديب110609201128

التجاري

وزارة التجارة الال71.3420210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010833410كوثراياد خالد التمر110709201129

الصناعي

وزارة التجارة الال70.2820150تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

2182معلم حرفةوزارة التربية573مساعد فنيوزارة الدفاع283فني ميكانيك

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05010102659مهاغنى مرهف الشماع110809201130

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8920180تربية فنية

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2048.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100024498عنده الدهشربا نوري الخضر110909201131
المعهد التقاني معهد2001-02-10حماه05030025990رامياملك طالب العلي اليوسف111009201132

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون 2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720210

االجتماعية والعمل

مساعد خريج معهد وزارة الصحة92منشئ رئيسي

تقاني

402

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1501.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-02حماه05150115289هيفاءندى عباس العباس111109201133

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-19حماه05050160760زكيهسمر علي وهبي111209201134
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05100028042شاهاعبد الكريم حمود االحمد111309201135
المعهد التقاني معهد2001-06-03حماه05010331217ضحى العيدريم غازي فياض111409201136

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.8320210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1989-01-02حماه05100028687عذرةعائشة علي األجمد111509201137

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6520110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-02-10حماه05010226145مريملوندا نصر الدين العمار111609201138

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.9220210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد التقاني معهد1998-02-16حماه05010584938مطيعهكوثر محمد تيسير هدله111709201139

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال74.1220200

وزارة االدارة الال152.0020091أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-27حمص04050015045ابتسامسليمان خالد صالح111809201140

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-06حماه05030026199فهيمهنسرين عدنان اليوسف111909201141
المعهد التقاني معهد2001-05-01حماه05180022484كميرانلبانه مدين سلمان112009201142

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.9020210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1840.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28حماه05010285787هيامرهف محمد المصطفى112109201143
المعهد التقاني معهد2001-01-30حماه05150058994نسرينلينا نزار عثمان112209201144

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.8620200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1810.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-19حماه05160034466ناديابشار فؤاد حسين112309201145
وزارة االدارة الال2415.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05220027857اتحادهيا حسين الفارس112409201146

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2290.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05220027856اتحادصفيه حسين الفارس112509201147

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2861.0020178ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-25حماه05050169187سعادعلي محمود محمد112609201148

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة الال2324.0020144علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05220003114وداد الحمودمحمد زياد المحمد112709201149

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 36جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05220002817نجمه العبيدثريا خلف االحمد112809201150

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال68.1820210

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة التجارة 355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال265.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-02-15حماه05010080834وضحىطارق احمد حمشو112909201151

الداخلية وحماية 

المستهلك

301فني لف محركات
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1729.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05050160810فاطمهحسين عبد الكريم العلي113009201152

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-11-28حماه05160034460نادياوئيام فؤاد حسين113109201153

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.6920160

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2138.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05100037597غادههادي محسن محمد113209201154
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-02حماه05010227689مريمابراهيم نصر الدين العمار113309201155
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100037748املحسن جديد سعيد113409201156

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال434.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-01حماه05120017937سوريالما رفيق علوش113509201157

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة الال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10حماه05010431648ساميهثناء علي الديب113609201158

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد2001-08-12حماه05010269203ثناء برغلغزل أحمد حمد113709201159

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال78.5220210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010431715ساميه الديبوالء علي الديب113809201160

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.1020200عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-23حماه05010603573فاطمةأسماء عدنان المصري113909201161

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال148.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-04حماه05150115463آمالأحمد محمد عجيب114009201162

المحلية والبيئة

32شرطي

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020220أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-03حماه05150156608غصونلجين محمد عبيدو114109201163
وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال237.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-01حماه05010093301فاتننور كينان اسعد الطالب114209201164

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

التربية معهد1998-07-05حماه05200092368ميساءميرنا موسى عبد هللا114309201165

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.8620200

58قاطع فاتورةوزارة التربية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال125.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-11-18حماه05030043780عيدهعتاب محمود الحبيب114409201166
المعهد التقاني معهد1993-09-25حماه05050100505هيامنغم اسماعيل ابراهيم114509201167

الطبي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7020130تخدير

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2174.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27حماه05090015125حسنهمرام سليمان رمضان114609201168

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-03حماه05050165691سعده شعبانشذى حسن الحبيب114709201169
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020077620منيرهميس رجب الراس114809201170

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100037602غاده بدورفاديا محسن محمد114909201171
المعهد التقاني معهد1993-03-08الالذقية06090008482طرفهنيروز محمود علي115009201172

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 982فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال68.9920170

المائية

973فني

المعهد التقاني معهد1999-07-01حماه05020008735انصاف شكيرانبتول حسين شكيران115109201173

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال87.8920200المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال173.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06090008491طرفه خيربكوديان محمود علي115209201174

والبيئة

وزارة االقتصاد 8جابي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1996-01-03حماه05030013824نجديةأمل أحمد الجردي115309201175

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال64.7320180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05160047312اميرهبشرى حسين غانم115409201176
281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-22حماه05010666192رغيده مصطفىميرنا خضر منيف115509201177
2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال267.0020038كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-23حماه05050047170ستيهنزار فهد السامح115609201178
المعهد اعداد معهد2000-09-01حماه05010656816بشرىساره محمد عيد البعجوري115709201179

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.3920200تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال2360.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05110108370هناءحال فراس محمد115809201180

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-07حماه05010656950بشرىايمان محمد عيد البعجوري115909201182

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7820200تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1484.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-20حماه05200067483ختامسدره عماد شحاده116009201183

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010287470هيامرغد محمد المصطفى116109201184
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2297.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01حماه05030060793ابتساممرام يوسف البدور116209201185
وزارة التجارة الال1462.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05010274338ازدهار تركيهرقيه مصطفى السليمان دنيا116309201186

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 289مدقق

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

التربية معهد2000-09-07حماه05150095842ناديا ونوسنغم محمد ناصر حسين116409201187

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربيةالنعم71.8720200

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1868.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-12حماه05030060799محاسنبشرى دياب البدور116509201188

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-17حماه05030047870هناء الحسينميس حسام الدين ملحم116609201189
المعهد التقاني معهد1995-01-01دمشق05120009762نجيدهخالد نديم يوسف116709201190

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7020173

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حماه10160114669غنوهفاتن صالح رمضان116809201191
المعهد التقاني معهد2002-01-02حماه05160049513مريمرنيم معن دنورة116909201192

التجاري

مصارف 

وتأمين

375كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال75.7120210

وزارة االدارة الال1910.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05060006194سميرهنور خليل االحمد117009201193

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-04حماه05170025110دعدكنانة علي شحود117109201194

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7520180تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2002-01-10حماه05160025517فاطمه جوريهشروق منير اسماعيل117209201195

التجاري

مصارف 

وتأمين

375كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال81.4820210

368 من 28صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاتي معهد1999-05-10حماه05160007591ميساء محمودمرام احمد عبد هللا117309201196

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.8920200مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-21إدلب07160021862ميثاءمروى احمد حاج احمد117409201197
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05160051977تماسلحسن سليمان االبراهيم117509201198
المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010182816ليناليندا باسم نعسان117609201199

الزراعي

وزارة التجارة الال80.9820160إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05160025502وجيها اسعدديمه احمد اسماعيل117709201200
المعهد التقاني معهد1996-06-16حماه05050009552تميمهلميس جمال خلوف117809201201

للحاسوب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.3220160حوسبة صناعية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100040510انعام احمدبشرى حسين ديوب117909201202
المعهد التقاني معهد1990-05-05حماه05030059784سميحهماال مظهر عوض118009201203

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.9520100علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20حماه05200058110فطيمطرفه خالد العبد هللا118109201204
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150073443فضةمحمد حسن سلوم118209201205

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1079مدرسوزارة السياحةالال66.2720183مطعم ومنهل

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1973.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010746740نزهههناء عدنان الخطيب118309201206

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1606.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-08حماه05020085299آمنه العسافماريا خالد العساف118409201207

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-12حماه05160052243جميلهعبق حافظ الفياض118509201208

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه04230029185غفرانغصن البانح حسن الجوراني118609201209

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.4420180إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-25حماه05160013491شفيقهختام حسن ملحم118709201210
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150114057سهيلهعزيزه عدنان المعروف118809201211

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال230.0020085علميثانوية عامةثانوية1989-04-20حماه05120030667منيرهوهيب محمود ابراهيم118909201212

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاتي معهد2000-01-01حماه05100071439عائشهمرح محمد الصطيف119009201213

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال64.2420200مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-09حمص05050052789حليمهربا جابر تركيه119109201214
عبد الرحمن يوسف 119209201215

المصطفى

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05220020987منارالقسوم

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8620210أشعة

المعهد التقاني معهد2000-01-12حماه05120018519فداءإيناس عماد عبدهللا119309201216

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.9120210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010160772فاطمهمها حاتم الباكير119409201217

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5320170تربية موسيقية

58قاطع فاتورةوزارة التربية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1681.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010272523فاطمه ناعممريم بديع ديوب119509201218
المعهد التقاني معهد1993-06-08طرطوس10090015988بديعه شمسولورين ياسر عتيق119609201219

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال68.8020130التدبير فندقي

المعهد التقاني معهد1994-02-15حماه05120043479موجفحوريه جاسم العمر119709201220

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.6220150انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20حماه05100029304تكنهمرفت علي سقر119809201221

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05120001757ظبيه حمدانلين عماد سلوم119909201222

للحاسوب

وزارة الموارد 2158معلم حرفةوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربيةالال67.4620200حوسبة صناعية

المائية

952كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-03-20حماه05030053130سميرهريم بهجت الفندي120009201223

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4220200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-14حماه05050155595حميدهغانيا ياسين طعمه120109201224

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05040006753مريمفرج عيد العبدهللا120209201225
المعهد اعداد معهد2001-01-03حماه05010477954كريمهبشرى محمد قسوم120309201226

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8220210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-06-01حماه04040007154ظهيره أحمدربا سامي خضر120409201227

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7420120تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1985-05-01حماه05020022359مزنهوفاء حسين عبد الرحمن120509201228

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5420050تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-08حماه05050053047اعتدال عفيفهناهد محمد عفيفه120609201229

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-02حماه05050029761احتفالنور علي المحسن120709201230

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010160738فاطمه عوضساره حاتم الباكير120809201231

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5720210تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال287.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-25حماه05100003963اميرهروعه مرهج فروح120909201232

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1110مراقب

وزارة الشؤون الال1591.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010367589مهامرح عيسى اسعد121009201233

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1666.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100033937عفافوئام فؤاد شاهين121109201234

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1997-11-26حماه05050090747رحابتيماء كمال سالمه121209201235

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.1620190مخابر

المعهد التقاني معهد1999-03-10حماه05050101291بياناريج عبد الكريم بربر121309201236

التجاري

وزارة التجارة الال81.2620190محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

375كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة الزراعة الال384.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-05-09حماه05050119785هيامهند عدنان المحمود121409201237

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05180001850ملبيناصفاء مخائيل الدورا121509201238
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1875.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05150041741عبيراريج عثمان حيدر121609201239
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2000-06-08حماه05200006719منى هزيممحفوض سمير عديره121709201240

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5320200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2000-05-26حماه05150074314مفيدهيارا محسن منصور121809201241

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0320210تربية موسيقية

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1761.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-24حماه05040017502سهاماليسار هيثم رمضان121909201242

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-05-04حماه05030012560فاطمهنجاه يونس العلي122009201243

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3920180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال2028.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05050101278بيانرغد عبد الكريم بربر122109201244

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-05-12حماه05160041112فاطمةمحمد ابراهيم الحسن122209201245

الصناعي

وزارة التجارة 2165معلم حرفةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربيةالال68.9620162تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10حماه05110022377عزيزه المحرزسهير احمد فارس122309201246

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد اعداد معهد1982-04-20حماه05150009968عبلةعتاب علي جوفاني122409201247

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.3720040تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-07-24حماه05160007558نادياياسمين محمد مخيبر122509201248

التجاري

وزارة التجارة الال73.6520190محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05180025723ميادهدارين يوسف وهبي122609201249

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-04-19حماه04010362182نوالحنان عدنان بركات122709201250

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 954فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال66.9220090

المائية

963فني

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05020085991يمينهلور نصر السليمان122809201251

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8520210تربية فنية

356كاتب رئيسيوزارة المالية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2200.0020150علميثانوية عامةثانوية1990-02-15حماه05110099906نجود حمادهسماح فواز حماده122909201252
المعهد التقاني معهد1997-11-28حماه05150088398فاطمه اسماعيلاروى خليل علي123009201253

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.6420180عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05100033610عزيزه حسنرهام عزت شاهين123109201254
المعهد التقاني معهد1979-04-24حماه05160000556ترياقسالف بركات منيف123209201255

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.0420000انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-20حماه05120003379ترياق غبارهاالء نزيه غباره123309201256

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-04-19حماه05120012820ليلى األسودريما مصطفى الخضور123409201257

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6520130تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال3178.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-11-02حماه05050146499هناءختام عاصم الزمام123509201258

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1419.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-31حماه05030022721كاترين االحمدميس حسين سالمه123609201259

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20حماه05120010457زهور السلومالرا محمد حسين123709201260

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010232137خلودحسين يحيى المنصور123809201261

الصناعي

وزارة التجارة 2167معلم حرقةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربيةالال67.7920144تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2277.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05030037476سعادزينب علي االبراهيم123909201262

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1181.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05030064386فاديه الونسانغام رفعت الونوس الونس124009201263
المعهد التقاني معهد1980-01-05حماه05160030863فاطمة حمادمنال سليمان خضور124109201264

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال73.0020000

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

74كاتب

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05110070113سحر محمدسلطانة طالل محمد124209201265
المعهد اعداد معهد1997-01-25حماه05010477472ناديةفاطمة محمود الخالد124309201266

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1420160تربية فنية

وزارة االدارة الال1461.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05110070122سحر محمدهناء طالل محمد124409201267

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.00201210أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-15حماه05170038264سهامفؤاد موفق سليمان124509201268
المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010716490فاطمةمحمد أحمد الحسين124609201269

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال77.3820123

المعهد التقاني معهد1997-06-09حماه05050006139فيروزنور نصر سعيد124709201270

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال64.6820170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1785.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05020019077خديجهايمان احمد العتر124809201271

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-18حماه05150078212أديبه فتنهسميره خليل حجو124909201272

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-11حماه05120001175نجاحفاطمه سليمان سعيد125009201273
المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010645141فاطمهطه احمد االبراهيم125109201274

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي 275كاتب ضبطوزارة العدلالال78.7520124

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة التجارة 17

الداخلية وحماية 

المستهلك

296فني صيانة شبكات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1369.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05170041271انتصارعلي سالم البرو125209201275
المعهد التقاني معهد1983-04-15حماه05150104525جميلهازدهار حافظ الفياض125309201276

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال72.7120020انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1931.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100029325حياةشروق عبدهللا احمد125409201277

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1677.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-16حماه05100040357هويده يوسفلجين أيوب يوسف125509201278

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1797.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100052537نجاح اسماعيلريم محمد سعده125609201279

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-07حماه05010301600ناديهرفيده عبد القادر عروب125709201280

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1987-04-12حماه05030015863حسيبهنوره عيسى السلمان125809201281

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال75.3520070كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 40

والبحث العلمي

مراقب في كلية الطب 

البيطري

406مساعد فني أولوزارة الصحة17

المعهد التقاني معهد1998-07-03حماه05050042261وفاء زهرةسميه باسم زهرة125909201282

التجاري

373كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال70.7420200محاسبة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1838.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21حماه05010807341نبيلةمايا رسالن االحمد126009201283

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-25حماه05080002088روعهمها سالم العز الدين126109201284

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2001-07-18حماه05120039214هنداريج محمود االسمر126209201285

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2659.0020190

والبيئة

1001عامل حاسوب

279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حماه05020052695رضيه المعتوقمحمد علي زيدان126309201286
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28حمص05010434411جانيتنغم سميح الديب126409201287

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01حماه05170020320زكيهإلين يوسف طالب126509201288

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-03-13حماه05050003292هيامغنوه اكرم الشمالي126609201289

التجاري

وزارة التجارة الال79.7120190محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1905.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-07حماه05010076104نوالليندا فريز كيالني126709201290

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-11-02حماه05050146495هناء حمودعبير عاصم الزمام126809201291

التجاري

وزارة التجارة الال78.3720200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة نعمال1374.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15حماه05120035397وجيههجلنار محمد رستم126909201292

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة الزراعة 278محاسبوزارة الصناعةالال2254.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-07-11حماه05050003113ماجده هيفوشوالء خالد الشروك127009201293

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-06حماه05090025486خوالحنين علي خروص127109201294

المحلية والبيئة

9شرطي

ثانوية تقنيات ثانوية1998-03-30حماه05120034361سعداديمه فايز رستم127209201295

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3162.0020170

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

سالي مصطفى الحمود 127309201296

الموسى

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1531.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010524864قمر

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-03-01حماه05200090097محاسنرشا يوسف محمد127409201297

الهندسي

وزارة التجارة 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال79.7220210المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة الال2237.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05100031606هناءمحمد بصير محفوض127509201298

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1805.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-10حماه05010311676سميرهداليا ياسين عيسى127609201299
روان مصطفى الحمود 127709201300

الموسى

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010524917قمر

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.4520210

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05220018829نجاحآالء محمد خير الدرويش127809201301

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال67.4020200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

الهندسي

29

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05160001685نظامريهام عبدهللا االحمد127909201302

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1877.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150090282وحيدههناء محمد العلوش128009201303

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد اعداد معهد1996-04-01حماه05170041934اسمهانشهناز يحيى نصر128109201304

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4220200تربية موسيقية

368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1497.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-30حماه05100024927ختاممايا شحادي داوود يوسف128209201305
المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05150012129ريمهأماني محمود علو128309201306

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال68.8120130

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1497.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-28حماه05160033217رئامريم محمد محمد128409201307
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-07حماه05150059039اميرهريم محمد مخلوف128509201308

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه06160031700رنجسرومينه منير حسن128609201309

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1329.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-12حماه05100024519زمزم الديباننسيبه احمد الديبان128709201310

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال306.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-01-23حماه05010749467ماجدهنوف غسان باغوض128809201312

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 285بائع

والبيئة

وزارة التجارة 1002عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الشؤون الال1603.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100046179ساميه أبو ديوبحال سامر سعيد128909201313

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05010657622لبانةبراءة محمد المصطفى129009201314

التجاري

373كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية377كاتب رئيسيوزارة الماليةالال76.1420200محاسبة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10حماه05150037797بهيجةحال عبد الحميد درغام129109201315
المعهد التقاني معهد1991-01-05حماه05160002777نظيرهعلي نوفل مصطفى129209201316

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال73.41201110تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1999-08-10حماه05150094701وفاءسمر محمد حسين129309201317

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 578محاسبوزارة الدفاعالال70.1820200محاسبة

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

وزارة التجارة الال126.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-07-08حماه05010346912فاطمةمنار ابراهيم سالمة129409201318

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-20حماه05050175120كريمههيلين محمد الحيدر129509201319

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1612.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05010018730يسرىرانيه عمر عنكوز129609201320

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2018.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-10حماه05100024922ميساءرهف علي داوود يوسف129709201321

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25حماه09010124784نضرهختام بديع نيوف129809201322

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1692.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05100046139بتول دعبولريم طالب عدره129909201323

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-19حماه05010218603شاديهمشيره محمود الشعيبه130009201324
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1392.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010440213نزهه السلومضحى حاتم السلوم130109201325

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-01-01حماه05140022943شعلهلينا عكرمه شاهين130209201326

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.4320030إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1937.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120028440عائده اسماعيلهديل كمال محمد130309201327

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-06حماه08130061658سهام افريمنينوى كبرو جورجيس130409201328

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1335.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-20حماه05100061376حفيظه الحمودحنين يونس الحسن130509201329
المعهد التقاني معهد2000-07-20حماه05160014028ليلى سليمانسوسن موسى ابراهيم130609201330

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال68.6320200المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

50مراقب فني

المعهد التقاني معهد1992-05-03حماه05120041846غبشهطارق محمد الجاسم130709201331

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2108معلم حرفةوزارة التربية2107معام حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6520150

ثانوية تقنيات ثانوية2000-01-01حماه05100052377شهرزادناديا سليمان االبراهيم130809201332

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3759.0020170

والبيئة

1001عامل حاسوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010216835رنابتول حسن الحسن130909201333
المعهد التقاني معهد1998-02-27حماه05050101684ظنون الحسينأريج محمد الحسين131009201334

التجاري

وزارة التجارة الال71.8520180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05160048874منتهىسهام محمود العكاري131109201335

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال64.4220190عالقات عامة

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة22

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

غفران محمد عبد الحميد 131209201336

الحمزة

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05020063925وطفا العلي

للعلوم السياحية 

والفندقية

إدارة مكاتب 

سياحية وسفر

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال70.8720200

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-28حماه05160010508فضةفاتن محمد المحمد131309201337

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-16حماه05150109201مهارنيم احمد ادريس131409201338

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1977-12-28حماه05150075489رسميههيام حسن االسكندر131509201339

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال72.8819990إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 75عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-02حماه06160013942كاملةغندورماري نبيل سليمان131609201340

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21حماه05020055931مريمختام عبد اللطيف الحسن131709201341

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1626.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25حماه05150105781داللراغدة أحمد علي131809201342

المحلية والبيئة

33شرطي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1408.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05200085830خديجةبراءه محمد السراقبي131909201343

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية279

المعهد التقاني معهد1987-06-08حماه05030055861لطيفةاياد حسن االحمد132009201344

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية نعمال70.3220089إنتاج

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

المعهد اعداد معهد1999-02-10إدلب07010001795أنصافمروة عبد الناصر رمضان132109201345

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.8520200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1995-08-04إدلب07010095165خالديةجميل محمد جقمور132209201346

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6520183تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2117.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حماه05140035989فكريهرشا سجيع حبيب132309201347

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-11حماه05200085731منتهى السراقبيهناء زكريا السراقبي132409201348

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 976فنيوزارة الموارد المائية355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلالال2576.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05120023125وعدمحمد حسن دو132509201349

الداخلية وحماية 

المستهلك

301فني لف محركات

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010410604أمل الكناياسمين هيثم كالوك132609201350

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9920180تربية موسيقية

وزارة االدارة الال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-18حماه05090026975نداءرشيد اكرم عجميه132709201351

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 28شرطي

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل33شرطي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1237.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01إدلب07230012303منى خليفةمحمود محمد خليفة132809201352

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1531.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05180030254عدالعلي حسن حسن132909201353

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020095أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-07حماه05010222799منيفههاشم سليمان مطر133009201354

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1356.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150036594نجالء الشعارعلي سهيل ديوب133109201356
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10حماه05200054058ندهزينه حسن العلي133209201357
انعام عبد الكريم المحمد 133309201358

االبراهيم

المعهد التقاني معهد1985-11-01حماه05020101847زكية

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية 406مساعد فني أولوزارة الصحةالال59.8120080كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

16

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1771.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05200054102رابيارسميه سيف الدين العلي133409201359

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال426.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-16حماه05050020576انتصار منصوررشا علي الخضور133509201360

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-10حماه05050119978نجاهدانيا حسن ديب133609201361

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-31حماه10170001716غيثاصفاء نديم عيسى133709201362
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05040030908بديعهاريج سليمان اليوسف133809201363

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-18حماه05150098466جميلهرأفت محمود عاصي133909201364

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07حماه05020011135نعيمهمنال جهاد السيداحمد134009201365

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010420654سعاداسماء مصطفى مكي134109201366

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.2120170عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

20منشئ

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1351.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150112877نجوىامل محمد اليوسف134209201367
وزارة االدارة الال1189.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030049381أحالم الحسنرهف محمد الحسن134309201368

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1297.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-09حماه05050171411رويده الخالدنور محمد الخالد134409201369

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-27حماه05010199789رحاب يوسفبتول علي ابراهيم134509201370

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-02-01حماه05150080571صفاءبشرى عبد الكريم عمار134609201371

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6420200تربية موسيقية

صفيه علي عبد القادر 134709201372

الدغمشي

وزارة التجارة الال2019.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010309221خديجه

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2407.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-03حماه05150093344نوالرهف هيثم شعبان134809201373

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

1103مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال154.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-22حماه05170048202تفاحهحيدر سرحان سرحان134909201374
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01حماه05150102077منى سعيدريم محمود عيسى135009201375

المحلية والبيئة

9شرطي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05070022579مريمغروب اسماعيل قعبور135109201376

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال71.5520150

المائية

979فني

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010712056غادةتسنيم غسان معتوق135209201377

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3520210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-04حماه05110017251حميدهعال تميم ابراهيم135309201378

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1719.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حماه05010577125شمسهعطور محمد الخليف135409201379

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-03-08حماه05010499030ايماننوال محمد سالمة135509201380

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.6820210

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال3337.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-05حماه05010875882حسنهسليمان عبد هللا السليمان135609201381
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-28حماه05010086698رزقيةصفاء أحمد عيان135709201382

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

359كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1531.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010667343رشا موسىايمان احمد الزول135809201383
وزارة التجارة الال2223.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-12حماه05160019610هناءيوسف عبد الوهاب محمد135909201384

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

المعهد اعداد معهد2002-01-26حماه05200066991رجاءمروه محمد االحمد136009201385

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9620210تربية فنية

المعهد اعداد معهد2002-01-05حماه05010418272غادةجودي بديع الحداد136109201386

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9220210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1985-08-31حماه05090003415فايزهسوسن حسين الشعار136209201387

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال71.0820060محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4محاسب

والبيئة

وزارة االدارة 11محاسب

المحلية والبيئة

30محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-09حماه05150086880غنجه حمادضحى توفيق حماد136309201388
ثانوية تقنيات ثانوية2001-06-23حماه05150086892غنجهشروق توفيق حماد136409201389

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2417.0020200

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31حماه05020032309اديبهعالء عبد الرزاق ديدو136509201390
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020046أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10حماه05020088726مجيدهمالك عبدهللا خضور136609201391

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال2829.0020192نجارةثانوية صناعةثانوية2001-01-30حماه05150082377رجاءطالب احمد علي136709201392

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 308فني نجار

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1988-08-01حماه05100025709فاطمةثائر ياسر بركات136809201393

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2180معلم حرفةوزارة التربية2178معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5020082

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-05طرطوس05090013782نجاة الحموينوار اياد الحموي136909201394
غفران محمد سمير شيخ 137009201395

غنامة

وزارة الزراعة الال3396.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-29حماه05010714336سحر

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 209خفير حراجي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1672.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-22الالذقية06210004509رمزه ناصرامل صالح شلهوب137109201396

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2008.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-04حماه05030062840ربا الوسوفمايا فيصل حيدر137209201397

وحماية المستهلك

278محاسبوزارة الصناعة287محاسب

وزارة االدارة الال123.00200310أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05100063420مسيره المباركأيمن شاويش العلي137309201398

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 2منشئ رئيسي

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2343.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28حماه05120042123انصاف الياسيناالء يوسف المحمد137409201399

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010364628رجاءطله مازن الطنجير137509201400

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.6820130

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1985-05-29حماه05220005264شوقه صطيفاياد رحال الجاسم137609201401

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال66.5720082تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2121معلم حرفةوزارة التربية282فني كهرباء

وزارة النفط والثروة 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل1098عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال2516.0020190ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-27حماه05010170853نعوسبشار علي السليمان137709201402

المعدنية

1030فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1995-01-13حماه05160049669جهينهعلي غسان دنوره137809201403

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7120155تقنيات كهربائية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05حماه05010666486نجيده العباسلينا محمد علي137909201404
المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05090006502غصونفهد احمد زينو138009201405

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2179معلم حرفةوزارة التربيةالال89.6220190

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-06حماه05200038723نايفة شلهومشذا محمد الشلهوم138109201406
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1501.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030025168عروبهيوسف عباس الونوس138209201407

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-26حماه05160002916مهىمانيا مؤيد ابراهيم138309201408

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية367منشئوزارة الماليةالال59.5920200أسواق مالية

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020042471عمره البكورتركيه عبد الحليم المزعم138409201409
المعهد التقاني معهد1999-09-17حماه05050131479وفاء بدوررزان عمار زينو138509201410

الصناعي

وزارة التجارة 964فنيوزارة الموارد المائية574مساعد فنيوزارة الدفاعالال73.0020200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-04حمص04080033548فايزهنسرين عزيز حسينو138609201411

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-14حماه05100037452شهيرهرشا احمد عباس138709201412

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-26حماه05120055737يسرى خلوففاطمة مالك الجردي138809201413

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-05-18حماه05050012479كاترين المبيضعبير سيوف السقا138909201414

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1220150تربية موسيقية

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1849.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-02حماه05010012519سمرمحمد صالح الدرع139009201415
المعهد التقاني معهد1988-01-05حماه05030043377فاطمهشذى حامد سالم139109201416

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.9920080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حماه05120040408غادهنغم بديع شحادة139209201417

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-08حماه05050072174وصال الخطيبجميلة علي الخطيب139309201418
وزارة االدارة الال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حماه05030037880خجهعائشه محمد الخالد139409201419

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1944.0020166أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-10حماه05010236791عبير خريبوقمازن طاهر الشاهين139509201420
وزارة االدارة الال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حماه05190020653زهورلين محمد منصور139609201421

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال882.0020006ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-01حماه05010097338جميلهمحمود عبد الحميد ابراهيم139709201423

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10حماه05160030056منىعبير احمد الشعبان139809201424

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-06-12حماه05050051816عفافياسمين علي سعد139909201425

الزراعي

وزارة التجارة الال61.9120040إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-04حماه05200092461عايشهحنين احمد االبراهيم140009201426

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حماه05110000356هدوهعال نعمان المحمود140109201427

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-05-09حماه05150011955فاطمهزهراء عيسى جرعتلي140209201428

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال65.4120180

وزارة الزراعة الال416.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-04-04حماه05050110151ليلى عدرهلمى بسام خلوف140309201429

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3123.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05010404624سميره دندلاماني بسام دندل140409201430

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

وزارة الزراعة الال3905.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05010648584ناهدليلى يحيى مصري140509201431

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

وزارة الشؤون الال1978.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-15حماه05150033735سعادبشرى محمود حسن140609201432

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05120007274هيامميس محمد النداف140709201433

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-25حماه05010204049فتاهسراء طالب الحسون الباكير140809201434

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2420120تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1666.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-21حماه05160027343جهيده المعروفديمه لؤي الحسن140909201435
المعهد التقاني معهد1999-07-15حماه05200077782يسيرهعفراء رمضان عزو141009201436

للحاسوب

2145معلم حرفةوزارة التربية2133معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربيةالال83.7320200شبكات حاسوبية

وزارة الزراعة الال4208.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-08-18حماه05150050300ساميةاليس محمد سليمان141109201437

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 221مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

التربية معهد1997-02-07حماه05160035341رضا محرزرهف يونس هزيم141209201438

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.8120180

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010840035هدى كزكزضحى عمر ابو علو141309201439

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0220170تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1988-09-01حماه05110010530رئيفهفاديه حسن أسعد141409201440

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.8120100عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1996-02-15حماه05010476225عيده خريبوقرؤى اسكندر ملحم141509201441

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال70.2820210عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

76عامل حاسب

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه04040011633خولة خليليأمل وسام خليل141609201442

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7420180تربية فنية

وزارة االدارة الال1651.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-15حماه05010281299حلوهخديجه بدر عمران141709201443

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

التربية معهد1998-01-01حماه05050149735مثيلهصهباء محمد الدعبول141809201444

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2085مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2620210

وزارة الزراعة الال389.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-25حماه05100038158مهديهطهران علي علي141909201445

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةنعمال1910.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-28حماه05160034925ناهيصفاء عدنان سليمان142009201446

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد2001-01-08حماه05010013719لمياء صورانيرهف احمد شققي142109201447

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال75.6520210

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1983-09-03حماه05050090544عفاففاتن فايز ابو قاسم142209201448

الزراعي

وزارة التجارة الال65.9920040إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 233مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

المعهد التقاني معهد2002-01-02حماه05010959502روله اليوسفرزان اياد الدرويش142309201449

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال82.9120210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع25

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03حماه05100047224سحركنده يوسف حمدان142409201450

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال63.9320030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-07-25حماه05140014930روزه حمادهراميه عدنان حماده142509201451

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-25حماه05010649397مريمبراءه نبهان محمد142609201452

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4620180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1999-01-10حماه05010716342فاديه فلفلعائشة مصطفى المصطفى142709201453

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.3520180تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال136.0020064علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05060000148اسمهانوليم علي العرنجي142809201454

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-03حماه05010397176فوزه السعدسيلفا عامر انطكلي142909201455

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-10-22دمشق05100018330مريم عثمانعزيز تيسير عثمان143009201456

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7320172

وزارة الموارد 370كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال150.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-10حماه05140033095وزيرهسيرينا نظير حسن143109201457

المائية

960كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-14حماه05030022719كاترينهديل حسين سالمه143209201458

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال69.7420190

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010853879ملكايمان ابراهيم القدور143309201459

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1020180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-09-15حماه05010347933رتيبةميس حسن فنان143409201460

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6720180تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال411.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-08-05حماه05100007996سارهفاتن فريد اسكاف143509201461

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-04حماه05140003767حنانسناء فارس دنيا143609201462

المحلية والبيئة

12شرطي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3537.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05010271538هدىزينب احمد الشاغوري143709201463
المعهد اعداد معهد1987-03-01حماه05010045844هدىبارعة احمد الشاغوري143809201464

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.6020080تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-06حماه05140016546منيرهلورين رشيد بقيلي143909201465

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1749.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-12حماه05160026377بديعهمريانه ايمن وسوف144009201466

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال422.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-06-10حماه05010191702زكيةمنال صافي شاهين144109201467

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1985-10-03حماه05110028470سعاد اليسوفحلومه محمد حداد144209201468

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.8420100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-09حماه05150057473مطيعهعزه ياسين النجم144309201469

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة الزراعة الال2668.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-10حماه05050099439امينه جاكيشروزا دياب الجرف144409201470

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1983-06-05الحسكة08110012727ترفهكمال محمود الحسين144509201471

الصناعي

وزارة التجارة الال65.8920099تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 282فني كهرباء

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 310فني صيانة كهرباء

المائية

964فني

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال225.0020110علميثانوية عامةثانوية1974-01-13حماه05020108857شمسهميساء عبد الكريم المصطفى144609201472

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-05-30حماه05120002300وجيهاسومر محمد االبراهيم144709201473

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1320215

وزارة الزراعة الال307.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01حماه05050091860ساميةندى جمال السكاف144809201474

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد2000-03-03إدلب07210083231اديبةانوار زكريا سرماني144909201475

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.3020200تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-26حماه05150102325شهيره جوريهميناس غسان جوريه145009201476

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-27حماه05180022251نجوا بدرانجنى عيسى عمران145109201477

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.2620190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1942.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010286921عطورياسمين خطاب العمر145209201478
المعهد التقاني معهد1992-01-05حماه05010105946روعهحسام أيمن السبع145309201479

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.5320160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2125.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-27حماه05160029174سمر عبدهللانور علي فاعور145409201480

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-09-24حمص04010643792خضرههبه محمد عيد عبود145509201481

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.7420140تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1903.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10حماه05010283542امنهكفا محمود المنصور145609201482

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2190.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-10حماه05220011467هديه المصطفىشدهه سمير عبود145709201483

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-14حماه05160011969نجاهسلمى وجيه عيسى145809201484

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05200075985منالغيداء واصل االحمد145909201485

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 367منشئوزارة الماليةالال73.4320200مصارف

واإلصالح الزراعي

357منشئوزارة المالية240مراقب

المعهد التقاني معهد1995-11-16حماه05180018908آمال السالمحنان محمود حمود146009201486

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.4420160مخابر

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05180018896سهام ميارنده ابراهيم حمود146109201487
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-21حماه05180022795أديبة حمودلينا مصطفى محمد146209201489
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-25حماه05180019677وصيفهأروى يوسف احمد146309201490
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-21حماه05180019240جانيتلجين وائل عيسى146409201491
المعهد التقاني معهد1990-01-03حماه05170011987حميدههازار منير مخلوف146509201492

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6520090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة الال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-05حماه05200073444ليلى الحسنفاطمه فايز ملحم146609201493

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-24حماه05160016188صباح خليلميساء فائز الحسن146709201494

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال404.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-03حماه05070008976شمسهاسماء عبدو عمشه146809201495

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1982-06-15حماه05010093279آمنةسمر صالح نورة146909201496

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.5020030تربية فنية

وزارة الزراعة الال361.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-01حماه05050082422وصالربا علي الخطيب147009201497

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال317.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-20حماه05200099667نوفه الدرويشلوريس احمد مرعي147109201498

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1861.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-19حماه05070009037سماهر جوهرنغم سمير عمشه147209201499

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10حماه05150105740فكتورياأحالم محمد عاصي147309201500
المعهد التقاني معهد2002-01-06حماه06090043892سهيالحال محمد يوسف147409201501

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال77.5320210مصارف

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19حماه05140020429سحرنغم نايف الشيخ147509201502

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9شرطي

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05050061397ميادةرهف بسام دبو147609201503

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5320210تربية موسيقية

المعهد تقاني معهد1998-06-07حماه05050028386ايمان حبيبنغم رعد محفوض147709201504

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال70.6820200مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة الزراعة الال796.00200010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-02حماه05150042159نعيمة وسوفمحمد أحمد عدلة147809201505

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

التربية معهد1996-11-22حماه05050146801منيرهايناس احمد البيور147909201506

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8820170

المعهد التقاني معهد2001-07-16حماه05120024130تغريدبتول ابراهيم الحمود148009201507

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0620210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-02حماه05200094521حسنةفاطمة سليمان رمضان148109201508

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-10حماه05010943462ليلىفاطمه وليد ياسين دالي148209201509

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 954فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال96.8820180

المائية

973فني

التربية معهد2000-01-01حماه05010165035هناءرفيف علي العلي148309201510

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7420200

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010210675مهارنا كاسر العصفور148409201511
المعهد التقاني معهد1986-08-01الالذقية06060009134سوريا فاضلسماره حامد طه148509201512

الزراعي

وزارة التجارة الال62.9820080علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 297خبير تعقيم

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 298محلل مخبري

الداخلية وحماية 

المستهلك

300محلل مخبري

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05050011402مريمكاثرين رضوان العدل148609201513
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-09حماه05030003157ودادريما محمود جبيلي148709201514

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عبد الكريم أحمد دياب 148809201515

الشحود

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1992-01-01حماه05030036402أمون الشحود

الميكانيكي

275عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعة271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال293.0020123

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1666.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05030026548شوقةنهلة مالك العلي اليوسف148909201516

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وفاء الحسن الشيخ راما عبد هللا السلوم149009201517

التركاوي

المعهد التقاني معهد2000-05-18حماه05010652889

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9420200

تقاني

الجهاز المركزي 402

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

وزارة التجارة الال258.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-20حماه05010313634زهيهكوثر عبد الكريم يوسف149109201518

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية290

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الزراعة نعمال318.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-17حماه05010176071فطيمثناء سليمان الطون149209201519

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1108مراقب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1845.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020080327جميلههيا جابر العباس149309201520

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

فاطمة الزهراء محمد ماهر 149409201521

سودين

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1243.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010232001مريم سودين

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-02حماه05150095715منتهىربا محي الدين حسين149509201522
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25حماه05190024551ضياءبانا يوسف محمود149609201523

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010602216نبيهههبه موسى نادر149709201524

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-03-04حماه05010611493سرسكمروه زياد الشيخ149809201525

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3920210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-10-20حماه05030058611هدوى عوضأمل نعيم العوض149909201526

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال77.9120110

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد1975-08-20حماه05150109968فاطمهرانيا عيسى اسكندر150009201527

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال53.3819980

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1770.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-04حماه05010366748وفاءسكينه محمد الخضر150109201528
المعهد التقاني معهد1989-04-20حماه05070036228دعدهال دياب السليمان150209201529

للعلوم المالية 

والمصرفية

367منشئوزارة المالية357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال62.4120120مصارف

المعهد التقاني معهد1994-07-23حماه05160004573نوالسيمون غازي سعد150309201530

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربيةالال64.3220153

وزارة االدارة الال2074.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-06حماه05140020810مريمسامر عدنان قبقلي150409201531

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020138أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05160016528علياعاصم علي رجب150509201532

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2056.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05010632802خلودفاطمه محمد نور مصطفى150609201533

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2059.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-09حماه05010759278نهلهريم احمد حسين150709201534

والبيئة

وزارة االدارة 2منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة الال2089.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-16حماه05050145189وداد االسماعيلروال جنيد المصطفى150809201535

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1364.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01حماه05010443456ليلىمقداد عبد هللا اليونس150909201536

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

المعهد التقاني معهد1989-11-13حماه05150084805أديبةاكتمال حبيب شاميه151009201537

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال77.0420110عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد التقاني معهد1981-07-03حماه05010621908ترياقدارين فايز الحسين151109201538

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.4520020إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

وزارة التجارة نعمال2238.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-11حماه05020088557خالديهسوسن غسان حيالوي151209201539

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال472.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-20حماه05200099248نوفه الدرويشهال احمد مرعي151309201540

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-10-01حماه05150068719رباحزينب منير زيفه151409201541

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7120200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-29حماه05050159396ازدهارعال حسين العفيف151509201542

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة التجارة الال2231.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010384009منالايمان حسام قطمه151609201543

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المائية

950كاتب رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-04الرقة11040015382فوزيهمها حسين عفوف151709201544
المعهد اعداد معهد1995-09-12حماه05010222556هيامبشرى حسين مطر151809201545

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7220180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-06-26حماه05020075733خالديهعفاف سليمان الشيخ علي151909201546

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.9720170تربية فنية

وزارة االدارة نعمال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07دمشق10250006456نور الهديعال محمد حسين152009201547

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد التقاني معهد1994-01-02حماه05050134763فوزهمحمد خالد الهالل152109201548

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2113معلم حرفةوزارة التربيةالال82.4520153

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100027764بيجي الصطيفغزل محمد األحمد152209201549
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1580.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010510894مرفدريانه علي محيميد دبيس152309201550

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1996-07-13حماه05200091308سرورعمار علي ابراهيم152409201551

الصناعي

وزارة التجارة 964فنيوزارة الموارد المائية574مساعد فنيوزارة الدفاعالال64.9420180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3264.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-07-17حماه05150050280ساميه هاشمعبد الرحمن محمد سليمان152509201552

صناعي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء407

أولى

1095

وزارة التجارة الال1596.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-25حماه05010003903غيداءساره محمد صباغ الشيرازي152609201553

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1994-06-25حماه05020104958منىضحى ممدوح المحمد152709201555

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة365منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال68.6420170شبكات حاسوبية

تقاني

402

362كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1675.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-05حماه05110094836رشيدهآالء جمال القدور152809201556
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-24حماه05150042753رسميهرهام سمير حسن152909201557

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-03-27طرطوس10030043798سناءتهامه علي علي153009201558

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.8520080تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال3682.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-30حماه05180019959هيفاءنصر علي سالم153109201559

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

المعهد التقاني معهد1980-09-10حماه05200098705فاطمهسيف الدين حسن أحمد153209201560

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2107معام حرفةوزارة التربية2108معلم حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال61.5720033

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05100028349خديجةحسين علي االحمد153309201561

الصناعي

2170معلم حرفةوزارة التربية2168معلم حرفةوزارة التربية2169معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1320213تصميم داخلي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-31حماه05100050960غانيه مظلوملبانه قيس رزق153409201562
المعهد التقاني معهد1995-07-17حماه05050172448هناء العزواحمد خالد كنعان153509201563

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2113معلم حرفةوزارة التربيةالال68.4720163

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2021.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05100041591كوكبضياء علي رحال153609201564
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-01حماه05150056409فريزة الباروديخضر ابراهيم محمود153709201565

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-06-20حماه05050169031فطينهيامن كنهر فهد153809201566

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال74.48201110تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 310فني صيانة كهرباء

المائية

964فني

وزارة االدارة الال1575.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-19حماه05150030084نجوىيوسف محمد نوره153909201567

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال2431.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-28حماه05120005480رنيلىحازم علي الناصوري154009201568

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12شرطي

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد2000-03-15حماه05150033218اصفهمحمد محمود سالمه154109201569

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد الال75.1220210

والتجارة الخارجية

2070مدرس مساعدوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدل134فني

وزارة االدارة الال2554.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-01حماه05010569141حليمهياسمين رضوان العمر154209201570

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد تقاني معهد1988-01-01حماه05010069722هالهإيناس محمود موسى باشا154309201571

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال82.2620080مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-01حماه05010533063مهاهبه هللا عبد الكافي البقدونسي154409201572

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3197.0020200

والبيئة

1001عامل حاسوب

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10حمص04080023244سراب ابراهيمقمر منيف الرستم154509201573
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010614214اسعافاالء خالد حميدي154609201574

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال88.2820200

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

المعهد اعداد معهد1998-04-01حماه05010545434املرويده محمود الشيخ يوسف154709201575

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.1720170تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010467387سوسن موسى باشااماني ياسر النشار154809201576

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال64.8720200

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010184825مروهكوثر محمد وليد يونس154909201577

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2820210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05020095374مريمفداء مشهور الحاج محمود155009201578

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-03-01دمشق05010043289فاطمهأروى احمد الباكير155109201579

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0020050تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-10-15حماه05150025987نمنوماسمهان يوسف عيسى155209201580
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010184787مروه يونسروان محمد وليد يونس155309201581

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال79.8720210

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01حماه05120043715فدوىاروى ابراهيم االحمد155409201582
المعهد اعداد معهد1996-05-06حماه05100027916مريمرقية خالد االحمد155509201583

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2720180تربية فنية

المعهد التقاني معهد2002-01-05حماه05180015062نعمتزين الدين معين ديوب155609201584

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2068مدرس مساعدوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدل2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.4520210

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150113402رئيسهشيراز صالح ياسين155709201585
المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05150078522وضحاعفراء حاتم حسن155809201586

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال72.3920200

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة الشؤون الال126.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05150122802وفاءمها سليمان علي155909201587

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال138.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-06حماه05010318281سلمىنورة صبحي صليبي156009201588

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-25حماه05010208774بديعهعبير حسن الحسن156109201589
وزارة الزراعة الال902.0019983ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-01-20حماه05100027853فطيماياد محمد الحمود156209201590

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد2001-03-01حماه05100016593ضحية العليويهديل محمد العبد هللا156309201591

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.9220210المساحة

وزارة التجارة الال279.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-09-07حماه05120009405نايفه العيسىسوسن رضوان الخضر156409201592

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1102مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الزراعة الال454.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-25حماه05100039314سوريا الصوصسجيعه عابد أبو كحلة156509201593

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1991-04-09حماه05150084500وحيدهمحمد محمود نادره156609201594

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال69.58201110

المعهد التقاني معهد1995-10-10حماه06090128108عواطفميسون ابراهيم سليمان156709201595

الزراعي

وزارة التجارة الال78.4120160أشجار مثمرة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة التجارة الال106.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-05-17حماه05150026577نظيرهفاطمه حبيب نصر156809201596

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية358كاتب اولوزارة المالية279

المعهد التقاني معهد1999-08-14حماه05160004564نوالسماره غازي سعد156909201597

للصناعات 

التطبيقية

264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال73.5720190كهرباء

وزارة االدارة الال2102.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05020108929يسرىخديجه خالد علي157009201598

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال402.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-10حماه05110019019أميره طوبوسوسن حسين طوبو157109201599

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 225مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1993-01-15حماه05010163239نضالشيماء مصطفى القاسم157209201600

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال73.1520120مصارف

المركزي

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال182.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-24حماه05140027969سروهعدي غسان ابراهيم157309201601

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-20حماه05050028698صبريه سليمانأصاله محمد رزوق157409201602

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.6620130أشعة

وزارة االدارة الال2432.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-11-25حماه05140028768برازيهباسل نصر ابراهيم157509201603

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد التقاني معهد1988-05-15حماه05200020176يازيمحمود عبد السالم الصيادي157609201604

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية367منشئوزارة الماليةالال62.1820114أسواق مالية

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال122.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-04حماه05110015538غندوره الصوصايمن فواز ابراهيم157709201605

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1994-05-01حماه05150001453فاطمة النائبياسمين عمار خلف157809201606

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال81.4920150

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال2246.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-02حماه05030008712وكيله الداودرمال يوسف الذهب157909201607

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال282.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-01حماه05150010558هاله قهوجيبشرى احمد الشيخ علي158009201608

والبيئة

الجهاز المركزي 1002عامل مخططات

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-10حماه05150073829رسميهرشا ابراهيم العلي158109201609
وزارة التجارة الال1429.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-06حماه05010548797نتيله تليتيابرار محمد عبد الباقي158209201610

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010434334فاطمهيوسف رجب الديب158309201611

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

وزارة الزراعة الال367.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-05حماه05140026662ساميال ابراهيمفداء بالل علوش158409201612

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة الال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-17حماه05010853490منىغفران عبد الدايم السطور158509201613

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2144.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05150091397انصافمحمد علي عيسى158609201614

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1997-07-27حماه05150087912مناليعرب يحي ديب158709201615

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال69.9620180آليات

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال146.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05020090045كريمهمحمد عبد الرحمن المشعل158809201616

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05120013831منالامل ابراهيم جوهرة158909201617

للحاسوب

2130معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال73.3620210شبكات حاسوبية

وزارة االدارة الال2108.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05120048319الهامعلي رشيد حماد159009201618

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 32شرطي

والبيئة

وزارة االدارة 5شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1991-03-21الالذقية06090050237ميادههبه يوسف محمد159109201619

للحاسوب

2153معلم حرفةوزارة التربية2149معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال70.7320110شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد2000-07-10حماه05180014724اكتمالوضاح فاروق الوسوف159209201620

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال62.2520201

االجتماعية والعمل

2069مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية92منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1381.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100002632سحر رمضانفلة غيان المصطفى159309201621

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-10-10حماه05060000530نجاحعبير ابراهيم الوسوف159409201622

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7120100تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1999-04-01حماه05050073396نجوى السيدميس علي السيد159509201623

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5720190تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2142.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100022298سرسك الشيخ عليفاتن محمد الحمدو159609201625

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-28حماه05050024141سهامرزان فيصل كحيل159709201626

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال348.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-11-15حماه05140011694مجيدة صالحمنار شريف الداله159809201627

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2374.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-02حماه05100021535نشميهموج محمد المحمد159909201628

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-04-05حماه05020040427جهيدهنسرين عبد الفتاح العزو160009201629

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6920110تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال956.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-03-03حماه05050009308مهديهفطمه محمود الخالد160109201630

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-07حماه05150079699فاتن منصورساندي خليل حسن160209201631

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100024226بهيجة الحمودشادية يسار الجدعان160309201632

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05020033941أمونكلثوم أكرم الفارس160409201633

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7820160تربية فنية

المعهد اعداد معهد1994-01-14حماه05020055375مريمغفران يحيى العلوش160509201634

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020140تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1976-01-01إدلب07210032269فطينة نبعةسوسن عبد الحميد غريبي160609201635

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.6319960تربية فنية

المعهد التقاني معهد1985-03-20حماه05030014620علياهيفاء غالب اليوسف160709201636

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال64.4720080محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال402.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-22حماه04020048163سهيلهرنا لورانت مقدسي160809201637

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2001-01-10حماه14040070976رشيده رياريم ابراهيم سلوم160909201638

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.0320200تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال3736.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-06-25حماه05130026491بيروتيهسمر غالب حسن161009201639

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي
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أمين مستودع المواد وزارة الصناعة279أمين مستودع العددوزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال297.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1973-12-10حماه05090027170فكرت كفاجاكلين علي كفا161109201640

األولية والبضاعة 

الجاهزة

280

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-05حماه05120036378شهيرةريم عدنان شلهوم161209201641

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد2002-01-02حماه05120031217أميرةكنانه حسين الحلو161309201642

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدلالال78.0720210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-18حماه05010315504لمعاتافراح أحمد جمعه عساف161409201644

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05010425106حسناءنور زياد حمراء161509201645

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3115.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-01الحسكة08010194202الهام العيوقرباب حسين القاسم161609201646

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-20حماه05110020639سميرهفاطمه علي المحرز161709201647

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1999-01-15حماه05150059526امال علياعلي ابراهيم وسوف161809201648

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مصرف سورية 275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.8920180

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1743.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020041921عائشهمريم محمود الدراج161909201649

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05120054216شهيره سليماننيرمين عدنان شلهوم162009201650

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010327076عليهعلي ديب نداف162109201651

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2176معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربيةالال67.6220172

وزارة االدارة نعمال185.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-08-31حماه05150123145حميدهروال يونس زرافه162209201652

المحلية والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

وزارة االدارة الال1918.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010114443سحرجهاد فرحان قشاش162309201653

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-03-12حماه05220010807جميله دبدوبهدى علي عبدو162409201654

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5120080تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05160018400شفيقه محمدمايا يوسف محمد162509201655

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2070مدرس مساعدوزارة التربية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.6220200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

المعهد التقاني معهد1978-12-20حماه05160019569سميعهوفيقه عبد العزيز محمد162609201656

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.0020040إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05110084655رضوىميسم زياد طوماني162709201657

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010349529ضياءزينه صفوان البني162809201658

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.6720210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1983-11-20حماه05010514619رئيفةبيرله فريد سعود162909201659

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال62.3520050الكترون

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال150.0020048علميثانوية عامةثانوية1984-07-07حماه05030043536سهيلةعيسى سليمان الدبول163009201660

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1998-01-30حماه05020090270كريمهسحر عبد الرحمن المشعل163109201661

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.1020180تربية فنية

المعهد اعداد معهد2001-03-20حماه05010229502عربيهاالء عبد الحميد المصري163209201662

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6020210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1992-08-20حمص04010167620مريمعزالدين رمضان الحميد163309201663

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2178معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربية2176معلم حرفةوزارة التربيةالال77.3620120

وزارة الزراعة الال354.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05050130212عزيزهورود اسماعيل االسعد163409201664

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

وزارة االدارة الال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10حماه05050119985ايفونربا حسين ديب163509201665

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1887.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-13حماه05070042895ناجيه االبراهيمميرنا غازي العيسى163609201666

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال351.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-15حماه05140018573سورياأيمن نظمي حسن163709201667

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1606.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-28حماه05170022466مهاخضر احمد حماد163809201668

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال2244.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه07150003805حسناءفاطمه حسن رحال163909201669

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-08حماه05100025134فاطمهبسام عبد العزيز عمر164009201670
المعهد التقاني معهد1979-08-04حماه05010622639رويدهفراس سليمان اسماعيل164109201671

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

تدفئة وتكييف 

وتبريد

وزارة التعليم العالي الال61.6920083

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 34مراقب

والبحث العلمي

مراقب في مدينة 

الشهيد باسل األسد 

الجامعية

وزارة التعليم العالي 35

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

12

وزارة التجارة الال300.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-25حماه05050039074مفيده الخليلرشا محمد االبراهيم164209201672

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 239مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال167.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-11حماه05120022190وحيده سليمانمحمد علي ابراهيم164309201673

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-06حماه05120006652جهينهحسن خليل حمود164409201674
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال208.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-16حماه05150103600عفافنرمين توفيق محمود164509201675

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-05-01حماه05150001457فاطمهرنيم عمار خلف164609201676

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد 2155معلم حرفةوزارة التربيةالال80.5820160

والتجارة الخارجية

2158معلم حرفةوزارة التربية134فني

المعهد التقاني معهد1997-05-05حماه05150101249حاجه الحسينتيماء ياسين جوريه164709201677

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربية2128معلم حرفةوزارة التربيةالال74.1720170شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1997-01-30حماه05150004356ايمان داودسماح محمد درزيه164809201678

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال69.3520170إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

76عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05150007868هالهرهف محمد القصاب164909201679

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال74.1020160

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05190003022هيام حسنايه محمود ديوب165009201680

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.6920200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 230مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

المعهد التقاني معهد2000-08-25حماه05100036109رؤىصبا أحمد عمر165109201681

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.1620210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-25حماه05120029933نهيدهخليل سلمان سليمان165209201682
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-31حمص04170040599مريمأمل محمود الحليم165309201683

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال128.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-20حماه05220011785هديهاياد سمير عبود165409201684

والبيئة

وزارة االدارة 18جابي

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة التجارة الال171.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-17حماه05190010609مريمابراهيم محمد يوسف165509201685

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

المعهد التقاني معهد1989-09-01حماه05020053734جميلهرافع فيض هللا الحمد165609201686

للعلوم السياحية 

والفندقية

إدارة مكاتب 

سياحية وسفر

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال75.0520109

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010764129حميدهسلوم علي السليمان165709201687

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال1814.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020053112زكيهسمير محمود العيد165809201688

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-04حماه05120038767سعادعلي توفيق ابراهيم165909201689

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال67.9220173

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع47

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05070004584سناءميرنا زهير االحمد166009201690
وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05010478015خالديهغاليه أحمد الخليفه166109201691

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-01حماه05220022333ماريراميه خالد القاضي166209201692
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-15حماه05030045366زريفهخطيره يونس ابو غانم166309201694

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2948.0020163ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-03حماه05010198208حليمهمحمود خالد الخالد166409201695

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1100مراقب

واإلصالح الزراعي

1111مراقب

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1534.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-30حماه05220023837نورنزهه يحيى ابو العيون166509201696

وحماية المستهلك

362كاتب اولوزارة المالية289مدقق

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1649.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05220028866غاليهعزيزه مصطفى المطلق166609201697
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1784.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05220002807غاليهبشار مصطفى المطلق166709201698

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-07حماه05160037884صباحاسماء محمد ملحم166809201699

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1877.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-20إدلب07100084442عائشةسراب حسن الناقوح166909201700

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-03-03حماه05160048105مريمالرا زهير ابراهيم167009201701

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.8020020تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-25حماه05150078260فوزيهرندى منيف عطيه167109201702
المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010714529صفيهرويده عزام التتان167209201703

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8720170تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1941.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-01حماه05150038171تغريدنور محمد شقيديح167309201704

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-09-05حماه05120038603صبريهنسرين احمد فندي167409201705

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.1120080إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1995-07-02حماه05090014333رجاء المصريرفيف غسان عياش167509201706

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2159معلم حرفةوزارة التربيةالال70.5020170

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

2074مدرس مساعدوزارة التربية21

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2248.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-19حماه05150078123رندىحال كمال مصطفى167609201707
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05200076344صباح عزوجميلة علي علي167709201708
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-09حماه05030041542عارفهزهور مرهج العيسى167809201709
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-24حماه05010490898ندىمصعب احمد سلطان167909201710

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1638.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100024307نادره الصطيففاطمة أحمد األحمد168009201711

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-13حماه05160010180حسناعلي حسن الحيدر168109201712

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05110017072خديجه الحمدانفلك ايمن الصوص168209201713
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1440.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حماه05220003706غازيه الصطيفرغده مسهوج محمد168309201714

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160011934سوسنبيسان احمد الجداوي168409201715

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حماه05200012224فضهفدوى حسن االحمد168509201716
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-10حمص04180072401داللبتون عيسى الملحم168609201717
المعهد اعداد معهد1989-06-09حماه05100060076مطيعه عيسىسميا حسن صطوف168709201718

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.2520100تربية فنية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-23حماه05010239557صالحههبه عدنان عباس168809201719

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-02حماه05200094120منيرهبتول محمد عبد هللا168909201720

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7120180تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2153.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-04حماه05180016565ردينهيارا باسل شاميه169009201721

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الال234.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-20حماه05010842417فاطمهادهم محمد الشيحان169109201722

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-29حماه05180015731رحاب شاميهعمار وهبه ديب169209201724

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2050.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05100064561رقيه احمدشذا شحاده جنود169309201725

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة الزراعة الال2620.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-01حماه05020025649اموننور عبد هللا النونه المرجانه169409201726

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-05-10حماه05020003405حشيمه المحمدرجاء محمد السيد محمد169509201727

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5320080تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1997-03-01حلب02130095419خزنهمريم محمد العلي العيسى169609201728

الطبي

وزارة التعليم العالي الال82.6420170طب طوارئ

والبحث العلمي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحة10مخبري في المعهد الطبي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1890.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05200076623وفاءنادين ايمن لطيفه169709201729

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1545.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05150101103لطيفهغزل سهيل صاطور169809201730

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-05حماه05050148609حاجهرزان علي العيسى169909201731
المعهد التقاني معهد1985-09-13حماه05010177071باهيهصفاء محمود المحمود170009201732

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةنعمال63.4020100إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-06حماه05030007658سفيرهتيماء احمد يوسف170109201733

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-10حماه05100066626حليمه ابراهيمبتول محمود ويسف170209201734

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.2420200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05200091852سعاد حسنأمر نصر مرعي170309201735

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1373.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05010479714غادهرنيم عبد الرزاق المعروف170409201736

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-08-18حماه05160001307لوميس المحمدكاتيا احمد سلوم170509201737

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.2120210تربية موسيقية

359كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال134.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-03-20حماه05140029195سهيليصبا يوسف مرعي170609201738
وزارة االدارة الال1236.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03حماه05030067272فطيم عصفورريما احمد المحمد170709201739

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-10-28حماه05070043312ودادصبا بسام العلي170809201740

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.5720210أشعة

المعهد التقاني معهد1986-09-30حماه05150035419سميعهختام علي الخطيب170909201741

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال65.7720100إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1635.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-15حماه05220018141رهف المصطفىهبه هللا عمر اليوسف171009201742

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة األشغال العامة 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2859.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-05-13حماه05010696107علياورده حيدر المعروف171109201743

واإلسكان

وزارة الموارد 1030مدرب صحية

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030009025جميلةعبير نزار الحسين171209201744

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 364كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2567.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-24حماه05150031569احالمجلنار منجد السليمان171309201745

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1991-10-15حماه05110001445هيامبثينه علي سعيد171409201746

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.9020110أشعة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010700745طاليه المحرزرنيم محمود السليمان171509201747

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حماه05030059037حياةسحر منير المحمد171609201748

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-27حماه05090008043نجاة حوريهعفراء رياض هنا171709201749
المعهد التقاني معهد1997-10-19حماه05150020117عائدههند حسين المير علي171809201750

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.8120190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-06-28حماه05020045952خديجهاعتدال مؤيد الحمادي171909201751

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0820160تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010237909منتهى النمرريم محمد النمر172009201752

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4220170تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05حماه05030046675آمالميريانا حسن المحمد172109201753
وزارة الزراعة الال359.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-01حماه05200079402اسمهان صاماناحالم محمد خزامي172209201754

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

226مراقب زراعي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010912364مياده الملحم النمرريم نمر النمر172309201755
محمود محمد سعيد 172409201756

جرجنازي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2460.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03حماه05010609040هاجر جرجنازي

والبيئة

وزارة الموارد 10جابي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1936.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-20حماه05010262740فريدهرغد محمد الخازم172509201757

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية38جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2154.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-20حماه05100056272اديبهختام حبيب بالل172609201758

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-05-19حماه05150023398فطومهإسراء هيثم العاصي172709201759

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2074مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2073مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6820180

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05100024231بهيجهريم يسار الجدعان172809201760

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.2520130تربية موسيقية

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05010236767سعادرهف رمضان النمر172909201761
وزارة الزراعة الال2682.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-04-17حماه05070018824ياسمين درويشناره عصام الحرك173009201762

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1983-11-15حماه05150043838رديفه قاتولانصاف منير جمول173109201763

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6020050تربية موسيقية
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وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1847.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01دمشق05020097499فداءآالء محمد المحمد علي173209201764

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05010294346رائده الخازمريم سليمان النمر173309201765

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1550.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100043485ندىيقين يوسف زاهر173409201766
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1476.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07إدلب07090081104غزوةإسراء مصطفى الشلح173509201767

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه04140000475سمرمارينا جرجي يوسف173609201768

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال172.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140029236نهود اسماعيليزن مفيد ديوب173709201769

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2618.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05030046665آمالنورمان حسن المحمد173809201770

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال429.0020068ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-06-25حماه05140003686زرده درباسوردان ابراهيم اسماعيل173909201771

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1986-09-19حماه05010408890عفاف برصومريم سلوم االبراهيم174009201772

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.8620070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-08حماه05200005387نسرينهبة استيفان النجار174109201773
وزارة التجارة الال1918.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-20حماه05100061808ريمميار عماد الخنيسه174209201774

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10حماه05150097987خديجهرفيف تيسير سلوم174309201775

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-10حماه05010437106حنان العمرثراء حابس شرفه174409201776
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-09حماه05010061493ثريالمى أحمد جودت العبد هللا174509201777
المعهد التقاني معهد1991-07-07حماه05180013355امل عاصيعمار اسعد ملحم174609201778

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4920143انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05010419540فاطمهحليمه محمود المحمود174709201779

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01طرطوس10100040445كنانهرضا محمد مير أسعد174809201780

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال63.2920160تخدير

وزارة الشؤون الال157.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05070017542رحابابتسام عبد هللا الخبازه174909201781

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2808.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1999-08-25حماه05150110126حوريهبثينه اصف علي175009201782

صناعي

407

وزارة الشؤون الال182.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-29حماه05050078153هناءمرام علي خبازي175109201783

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة نعمال1871.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-23حماه05150042646حسناء ديبانيارا سليمان ابراهيم175209201784

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1991-12-19حماه90050004612اخالص العمريهبة نضال خليل175309201785

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال73.1320130

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية21

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05020030953نايفةأحمد ابراهيم الياسين175409201786

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05120022615صونيااحمد عبد الحميد أسعد175509201787

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية

مصرف سورية الال69.5720210

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2384.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حماه05100024460ايران خضورحسنه حسن ابو كحله175609201788
المعهد التقاني معهد1999-01-03حماه05160001285لوميس المحمدمحمد احمد سلوم175709201789

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7220190

وزارة التجارة الال1659.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-28حماه05150130138حنان حميدوصبا محسن جمول175809201790

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد1990-05-12حماه05030040114شهيرة السلومحبيب عيسى الصالح175909201791

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.38201110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-09-10حماه05120000478هيامهيام هيثم حسن176009201792

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة الماليةالال70.8220200مصارف

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 240مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

المعهد التقاني معهد1996-11-16حماه05150076327نجاحهمامه نجيب محمد176109201793

الصناعي

وزارة التجارة الال65.2020180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 282فني كهرباء

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 310فني صيانة كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1031

المعهد اعداد معهد1997-02-06حماه05020016636زينبصبا خالد قناص176209201794

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7920180تربية فنية

وزارة التجارة الال191.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05150043814رديفه قاتولختام منير جمول176309201795

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة الال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-02حماه05050153307فيحاءنبال غسان حويجه176409201796

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2594.0020210تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2003-01-31حماه05050122234منالاحمد سامي الجواد176509201797
وزارة الزراعة الال446.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-08-13حماه05050067564كوكبليال علي عياش176609201798

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08حماه05160037625آمنه  الحمصيهيفاء علي الديري176709201799
280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حماه05150116759ناديانيفين محمد سلطان176809201801
المعهد التقاني معهد1999-05-15حماه05100055325عبيرهيا عماد سلمان176909201802

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.6420190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2086.0020153علميثانوية عامةثانوية1996-07-28حماه05160029713ناجيةباسل أحمد صقر177009201803

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال480.0020035ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-01حماه05220003661مريممحمد نمر محمد177109201804

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 227مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

ميساء بشير الشيخ احمد 177209201805

الياسين

المعهد اعداد معهد1991-04-10حماه05020067779خيريه

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6120160تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3358.0020165ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-04-27حماه05010478320ملكيحيى زكريا قسوم177309201807

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

عامل فني وزارة النقل949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية292

(ميكانيكي)

356

وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2623.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-24حماه05050161714جومانا جرديلبنى حسن الطويل177409201808

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2356.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-26حماه05050161727جوماناإيالن حسن الطويل177509201809
التصنيع ثانوية صناعةثانوية1997-05-01حماه05010712626سارهعمر ياسر خلوف177609201810

الميكانيكي

275عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعة271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال2900.0020150

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1482.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-15حماه05120042389هدىاشواق ياسين الجاهد177709201811

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2192.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010135150مهديههند خالد النوشي طرابلسيه177809201812

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 360كاتب ماليوزارة النقلنعمال252.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-04-05حماه05160022469خبيرهماتيلدا محمود حوا177909201813

والبيئة

وزارة التجارة 1002عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120049297ارينبديما احمد ساعود178009201814

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدل365منشئوزارة الماليةالال66.1920210شبكات حاسوبية

تقاني

402

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-05حماه05010353176امينهنور شرقي المظهور178109201815

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010671087نجاحصبا عبد الرزاق الحالق178209201816

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال81.9220110

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة الال183.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-21حماه05160004467فاطمه قاسمعال غياض مصطفى178309201817

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1992-03-23حماه05160019080رئيسه رستمفرح عبد الرزاق مسلم178409201818

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8920130رسم

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1921.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-10حماه05120049290تغريدحنين محمد ساعود178509201819

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-08-15حماه05220003675تركيهرائد خالد محمد178609201820

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9920123تربية موسيقية

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-31حماه05150083416رضيهلمى محمد حسن178709201821
وزارة التجارة الال1425.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-23حماه05050151211ماجدولين البيورغيداء حمدان ديوب178809201822

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية288

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05040015333باديهلبانه سامر األحمد178909201823

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.3720210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1546.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160044019نوالدارين احمد الونوس179009201824
المعهد اعداد معهد1993-05-01حماه05160019082رئيسهزينب عبد الرزاق مسلم179109201825

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1120170تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حماه05160044903حميدهإكرام ابراهيم ضاهر179209201826
وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1988.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-25حماه05160049510مريمهال معن دنوره179309201827

والتجارة الخارجية

356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال134.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-09-16حماه06100050066حياةميرنه بدر ديوب179409201828

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال420.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-15حماه05150016925اعتمادر يما محمود ريشه179509201829

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال141.0020110علميثانوية عامةثانوية1984-08-20حماه05100053288مريمفلك منير عيسى179609201830

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال1888.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05030062409اسيبهمايا مالك الراعي179709201831

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3555.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01حماه05150107735نائلة ناصرحال رياض المحفوض179809201832

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة التجارة الال2509.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05150070561نزهه ديوبرهف نورس الحمود179909201833

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-03-01حماه05150110534رئيسةآالء أحمد االسكندر180009201834

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة المالية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال68.8220190أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

240مراقب

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةنعمال155.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10120003623رابيا شعبانبشرى محمد شحود180109201835

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05150024750سميعه العجيصبا منتجب المحمد180209201836

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة المالية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال70.2120190أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

240مراقب

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال107.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1974-10-02حماه05100050318نهادمنى حكمت يوسف180309201837
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1315.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15حماه05100066713أولينه معالكاردينيا خليل جناد180409201838

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-27حماه05010532504حناننعمات عبد العزيز الجيجكلي180509201839
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150070574نزههريم نورس الحمود180609201840

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1990-05-11حماه05180022783فاطمهسناء فؤاد علي180709201841

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5820130

ثانوية تقنيات ثانوية2003-10-16حماه05050122238هياممحمد سمير الجواد180809201842

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2832.0020210

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2260.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-01حماه05010611440عزيزهقمر فؤاد الباشوري180909201843
وزارة االدارة الال1356.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15حماه05100062294كريمهمايا كمال دوحه181009201844

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100050367كوكبعبد هللا ممدوح يوسف181109201845
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-06حماه05200092697منارأمل أكرم الخضور181209201846

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-07-18حماه05120020643وحيده محمدغصون عباس علي181309201847

الزراعي

وزارة التجارة الال67.7320100انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-03حماه05190016439ضحاحميده اسماعيل اسماعيل181409201848
المعهد اعداد معهد1992-01-06حماه05200011878نهىسالي ابراهيم خلوف181509201849

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5220120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1987-10-18حماه05170028120نوفهمها محمد عيسى181609201850

للعلوم السياحية 

والفندقية

عمليات مكاتب 

أمامية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةنعمال75.3420080

المعهد اعداد معهد1987-05-19حماه05200005874غادهرمى طالل شموط181709201851

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1120070تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حماه05080007518حمره الشهابنوفه عطيه الشهاب181809201852

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-28حماه05180013724اميمه اليوسفسوار علي سليمان181909201853
المعهد التقاني معهد1989-07-28حماه05180022917اديبهحنان ابراهيم محمد182009201854

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال65.5020110عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة التعليم العالي 77عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3116.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05200090091غروبيامن محمد محمد182109201855

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1579.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05200074658نبيلهماري هاني الحسن182209201856

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1988-02-18حماه05200006734نجود جمعهعبير فريد زرزور182309201857

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1720120

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-05حماه05140020613منه جعفرروضه محمود ديب182409201858

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-06حماه05140030138نجوى خليلفاديا راجي أبو عمشه182509201859
المعهد اعداد معهد1991-01-09حماه05200015216نهى عمرهرما ماهر برشيني182609201860

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.8720110تربية موسيقية

التربية معهد1999-05-20حماه05150104785نداهنادي حامد جلول182709201861

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1020210

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-14حماه05050115930الهاملمى فاضل الحركي182809201862
281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-21حماه06180000944منتهى ديبوسهى ناجي ديبو182909201863
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010143354سمرحليمة بشار العلي183009201864

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-16حماه05050061106ميادهايهاب بسام دبو183109201865

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-02-18حماه05200009705فوزيه ناصرجيانا عزيز الخوري183209201866

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5720110تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال403.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-04حماه05050076908عواطفعبير مروان زريق183309201867

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20دمشق05150041461جهان سالمهايمان بدر القاضي183409201868

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1464.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-28حماه05011002970وجيهاسليمان احمد ديب183509201869

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االقتصاد 290

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال2304.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05حماه05120027100جمانه عيسىعلي أمين عيسى183609201870

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

85قاطع فاتورةوزارة التربية368كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة الماليةالال2506.0020160علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05110084089نبيهه الحمدوبشرى صالح المحيميد183709201871
المعهد التقاني معهد1999-10-17حماه05070009868مالبيناأشرف عماد العثمان183809201872

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال68.2820200

للرقابة المالية

وزارة التجارة الداخلية 17مدخل معلومات حاسوب

وحماية المستهلك

366منشئوزارة المالية296فني صيانة شبكات

المعهد التقاني معهد1994-07-19حماه05160005340حليمه الحسينسمر محمد الغانم183909201873

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8520170حوسبة صناعية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

المعهد التقاني معهد1997-11-02حماه05190009302نوراهاليت ياسين سليمان184009201874

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1079مدرسوزارة السياحةالال71.1820171مطعم ومنهل

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-08حماه05150119555سوريايسرى هالل شيحا184109201875
وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة الماليةالال1857.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-12حماه05100009640طيفكحال غسان االسعد184209201876

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-20حماه05160005353حليمهسامية محمد الغانم184309201877
وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة الماليةالال1790.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-15حماه05100012802جانيتريفانا وليد البطرس184409201878

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-04حماه05150077144سهيالعال سلمان العيسى184509201879

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1462.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-31طرطوس10120009343وراث العيسىرنيم حكمت نعمان184609201880
المعهد التقاني معهد1978-07-24حماه05140022311حياةسلوى جميل اسد184709201881

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.3119990إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-20حماه05030009180حوريه الصالحرهف فياض الشعبان184809201882

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010327832فاطمةمنى عامر داود184909201883

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3133.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-06-21حماه05150085982عنود حسنانغام حافظ حسن185009201884

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-07حماه05070015625رويداحنان محسن العوض185109201885

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-08-01حماه05150080950امتثاليمام سلمان ضعون185209201886

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.2120200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1981-08-20الالذقية06200058930منيهه ديبفلك علي يونس185309201887

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4120030تربية موسيقية
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وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-26حماه05140006756شهده العديرهجواهر خازم ارساق185409201888

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه06200066164فدوههادي فهيم سلوم185509201889
وزارة االدارة الال2119.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100041711هدا حاويهبشرى تيسير حاويه185609201890

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1414.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-09-13حماه05060045850حناناماني فايز الرمضان185709201891

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة الال1647.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05010054885امنه البكوراحالم عبد المنعم كفري185809201892

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية363كاتب اولوزارة الماليةالال1489.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-02حماه05180022830عبير صفطليمصطفى محسن جردي185909201893

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1996-04-01حماه05010449994فاطمهبيان سعد الدين امصدر186009201895

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال81.0020160

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2155.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05170016608سوار شحادهعماد حاتم عيسى186109201896
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01حماه05170045400مفيده سلومداليا سليمان داؤد186209201897

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقلنعمال2684.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-01-25حماه05010219668فاطمهعلي ابراهيم الدرويش186309201898

وحماية المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة الموارد 292

المائية

949(ميكانيك  )فني 

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال102.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-08حماه05010348897حفيظهظهيره حسن عبود186409201899

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-05حماه05140002017حميدهمها مخلص حميده186509201900
المعهد اعداد معهد1995-02-04حماه05010603873فاطمهسجى خالد االسعد186609201901

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4920150تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-06-03حماه05050093452مها عدلهمنال زياد الماغوط186709201902

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.3220150

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1896.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10حماه05200068818نجود العلياريج محمود االحمد186809201903

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05030059810رفعاسوسانا نجيب وسوف186909201904

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.8220160

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1986-07-01حماه05020093414خالديهعمر يوسف حيالوي187009201905

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 367منشئوزارة الماليةالال62.5120114محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 240مراقب

المائية

947كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-10-18حماه05200008844مادلينريما سليمان حواضري187109201906

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.9420110تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2326.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-10حماه05100065746رسميه نصورحال يعرب عيسى187209201907

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05110019191اميرهرشا صالح العيسى187309201909

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-20حماه05100064770حسيبه احمدمنيره مشهور عيسى187409201910

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-09-01حماه05200008467انصافزينه مروان صدير187509201911

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9720110تربية موسيقية

التربية معهد1995-01-01حماه05080000980سوزانرفاء عماد الدين عورو187609201912

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.5620160

المعهد اعداد معهد1998-02-19حماه05020070180كريمه عبد السالمدعاء محمد الحسين187709201913

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9620180تربية فنية

وزارة الشؤون الال1277.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-01حماه05010582922رائدهمايا توفيق سالمه187809201914

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

370كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال189.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05100035070سميره درباسهبه نادر انكاره187909201915

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 29جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-02طرطوس10110031803ربيحهزينه صالح محمد188009201916

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7920210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010022879باسمهساره عمر النجار188109201917

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7520190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2241.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-20حماه05110030365زهيهأفاميا حسين علشون188209201918

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-20حمص05030037053ثمينهمنال صالح العكاري188309201919
المعهد التقاني معهد1987-06-20حماه05010547795جمولسمر هشام جمال188409201920

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.5220080علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01حماه05140004283نايلهلبنى قيس ناصر188509201921

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال257.00200610نجارةثانوية صناعةثانوية1988-08-03حماه05150050587مفيدهحسين هاشم احمد188609201922

واإلسكان

1030مدرب صحية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-14حماه05150001701رديفة قاتولسميره منير جمول188709201923
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1432.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05010654116خديجه اليوسفريتا سليمان عبد الرحمن188809201924

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال302.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-19حماه05150008873امينة عيروطهخولة عقيل عيد188909201925

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1101مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه06100072694نجيبي ديوبميس منير ديوب189009201926
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05010334960سالميوسف امين اسماعيل189109201927

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عبد الرحمن مصطفى الشيخ 189209201929

بكور

وزارة الموارد 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3310.0020153تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-04-21حماه05120047509اسيه

المائية

2145مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1986-07-18حماه05120029948فاطمهحمدو أحمد األحمد189309201931

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.4420118زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

241مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020202أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05150024048عائدةيوسف خليل محمد189409201932
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15حماه05010384932سمرريم سليمان الخليف189509201933

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10حماه05010754051سهيلهصفاء علي مسعود189609201934
وزارة الزراعة الال296.0020100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1992-02-25حماه05180028294تغريدرهام محسن سليمان189709201935

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال148.00200910علميثانوية عامةثانوية1992-01-02حماه05030055632خديجهمصطفى عمر الكردي189809201936

وحماية المستهلك

58قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-04حماه05050169199هيام قاسمنادين بدر خليل189909201937
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2158.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-18حماه05010075258ختاماحمد علي الخليف190009201938

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-06-01حمص04010845368نجاحنوره سعد الدين عبد هللا190109201939

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9020070تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-03حماه05120043815غصونهند أحمد العبدهللا190209201940
المعهد التقاني معهد2000-02-22حماه05030058658غيدهسمر نديم حنا190309201941

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال68.9120210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

وزارة الزراعة الال2989.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-04حماه05130024252بهيرهاماني امين اسماعيل190409201942

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-23حماه05150069465ميساءاحمد يوسف ناصوري190509201943

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال69.8820201آليات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعة312أمين مستودع قطع تبديلية

الداخلية وحماية 

المستهلك

302فني تشغيل صومعة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2411.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-20حماه05100059369فطيممحمد حسن الحميد190609201944

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-25طرطوس10100030320سوسنظافر عدنان سليمان190709201945

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2179معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2520145

المعهد التقاني معهد1995-08-22الالذقية06100074019تماضرهاشم وفيق عجيب190809201946

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال70.4220164تقنيات كهربائية

المعهد اعداد معهد1998-05-10حماه05110091547سحرنغم عدنان العثمان190909201947

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1720200تربية موسيقية

358كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال128.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-01-01حماه05200074274حسيبهلينا امين حسن191009201948
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1949.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-12الالذقية06100043428سفيرهوصال وفيق محمد191109201949

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-13حماه05070009447أملهبه محمود محرز191209201950

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3177.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05010033947سمروائل محمد ديب الراعي191309201951
وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1860.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-15حماه05200023818رانيه شاطوحيميرنا ميالد شاطوحي191409201952

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1879.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01حماه05030016517صباح نصاركاتيا رفقي ابراهيم191509201953
وزارة االدارة الال1601.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010473719فاطمهعزة بسام بستاني191609201954

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05160033212مدينهعامر طالل محمد191709201955

الصناعي

وزارة التجارة 2167معلم حرقةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال62.8420174تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

وزارة الموارد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال208.0020102علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120028612ثناءحسام احمد يوسف191809201956

المائية

957كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05170030594ذكيهكنده محمد حمدان191909201957

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3520150تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-10-02حماه05170022353حوريههديل محمد ديب192009201958

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.6020190

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09حماه05160023518اميرهمي ماجد االسعد192109201959

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-22حماه05150117217عليهصالح يوسف صبح192209201960

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةنعمال67.6120210

المعهد التقاني معهد2000-04-03حماه05160026921عناياتناره حسان الحسن192309201961

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال71.4020210

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

وزارة الزراعة الال796.0019960ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-07-10حماه05160004673باهيهباسم حسن القاسم192409201962

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2005.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05210014729جميله الفرجضحى محمود الرجو192509201963
المعهد التقاني معهد1998-02-25حماه05050019985فلايركمال محمد العباس192609201964

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.0720192مخابر

وزارة الزراعة الال459.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-10-15حماه05140029811سجيره شحودسعده شوكت ابو عمشه192709201965

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1847.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حماه05010251631امينهفاطمه رضوان الحسن192809201966

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2275.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-01حماه05120030828حليمه محمدجميله احمد علوش192909201967

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1985-07-26حماه06120014969نهلهميساء ابراهيم زهره193009201968

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال70.0620070أسواق مالية

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب
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وزارة الموارد 363كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال148.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-06-20حماه05150042697شهيدهرندا ظريف جمول193109201969

المائية

950كاتب رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-19حماه05030003868سلطانه االبراهيمصفاء يوسف السليمان193209201970
وزارة الزراعة الال3127.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-04-19حماه05150042759رنداسالي احمد علي193309201971

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-29حماه05050157369ريهعبد الكريم محمود الفهد193409201972
المعهد التقاني معهد1983-05-20حماه05050002883رئيفهفاديا علي االبراهيم193509201973

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.6020040زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-03-01حماه05160030665سحر شعبانريم احمد الشعبان193609201974

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3220200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حماه05160029996امل ابراهيممرح حامد صالح193709201975
وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2340.0020160علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05120030381جمانهنور فواز الحري193809201976

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-20حماه05050153633بلودانصبا عبد السالم العبدهللا193909201977

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-07حلب02050059607صبحيهصفاء احمد العيسى194009201978

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05130011439فرحةرنده ناجي قازان194109201979

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال153.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-09حماه05180016524حبقه الكوسايامن عدنان شاميه194209201980
المعهد التقاني معهد1996-03-18حماه05050019987فلايراالء محمد العباس194309201981

الطبي

268ممرضوزارة الصناعة1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال80.9220160طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-16حماه05050024248فاطمهرؤى عدنان العبد هللا194409201982

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-21حماه05050078755الهامراما علي زين194509201983

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.5020180تخدير

وزارة االدارة النعم187.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-03-08حماه05190000651بسمهلوريس محمد ابراهيم194609201984

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 360كاتب اولوزارة المالية3جابي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال203.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-11حماه05050172969سالمفرح سمير جمول194709201985

المائية

960كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200081943انتصاررانيا غازي االحمد194809201986
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1834.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010078191حياةمنال سعيد عقلة194909201987

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3534.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-27حماه05030043892عيدهعبد اللطيف محمود الحبيب195009201988

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة301فني لف محركات

صناعي

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل407

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2030.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-10حماه05010076247بشرىعائشة سليمان قطاش195109201989

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال180.0020124علميثانوية عامةثانوية1993-06-07حماه05170035136هناءغدير عبدو حالوه195209201990

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال2553.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حماه05050096966ريمههال هادي الحاج195309201991

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1105مراقب

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-02-02حماه05140031752سلطانه عباسرويدا حسن سلطان195409201992

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 289مدقق

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05150110952حبابهرويده محمد االسكندر195509201993

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 362كاتب اولوزارة الماليةنعمال1476.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05150050687حميده عدلهنرمين يونس زرافه195609201994

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-14حماه05200102418محاسن البنيسلوى عناد الحسين195709201995
المعهد اعداد معهد1988-09-01حمص04020026750امونساميه ميسر االحمد195809201996

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.0020080تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-08حماه05010160037سعاد العليبشرى احمد احمد195909201997

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال111.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-16حماه05010209834ثناءفاطمة مسلم ابراهيم الياسين196009201998

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2247.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010370532رضيهمؤمنه طالل الرز196109201999

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05050072538منالبتول وائل جعفر196209202000

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي 2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.8320210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

365منشئوزارة المالية17

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-01حماه05090015261رفعه الرمضانميساء جبر رمضان196309202001

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

364كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2344.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05110075512ختام عكاويأسمه أحمد ابراهيم196409202002
وزارة التجارة الال1582.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220012926هيام عبدواالء محمد االحمد196509202003

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1584.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-01حماه05010495881براءةايه عامر مغربل196609202005

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-15حماه05010056080سحرليلى بشار هبرة196709202006

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.0820190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-01-13حماه05220016563فاديه الضامنرواء حسين الضامن196809202007

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال74.8620170

المائية

954فني

المعهد اعداد معهد1988-03-14حماه05010092712صفاءنجاح رياض المصول196909202008

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.9720080تربية فنية

المعهد تقاني معهد1997-06-20حماه05010340629شذى الياسينمروه ماهر الياسين197009202009

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.6920190مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2435.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05020060679مريم العمرندى عبد المجيد العمر197109202010

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-29حماه05100013365متيل فروحموسى بسام جرجس عيسى197209202011

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-13حماه05020017084فاطمةمريم مصطفى الرزوق197309202012

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-24حماه05200090455فطيمشمسه مصطفى الرحيم197409202013

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال497.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-10-13حماه05130024240امينه العكشانتساب محمد خضور197509202014

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2235.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-04حماه05020011296نجاحامون عبد هللا المحمد197609202015

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-27حماه05050110394امل االكتعزهراء غالب صيوم197709202016

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05حماه05010439681شمسهدعاء محمد قحيص197809202017

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال1051.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-11-01حماه05130024233امنيه العكشنجيبه محمد خضور197909202019

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-12حماه05150015620زلفى الخالددره حمدو الخالد198009202020
المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05010189569غيداءمايا عزو المحرز198109202021

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.0120210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-02حماه05010197310عائشهايمان مصطفى الديري198209202022

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1667.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-04حماه05030068342مهديهشهيره عبد الحميد باراداني198309202023

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1486.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حماه05190005449مركزانمايا سلمان عيسى198409202024

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-02-25حماه05010850960سكرهعبد الرزاق حسين مصطفى198509202025

الصناعي

573مساعد فنيوزارة الدفاع2173معلم حرفةوزارة التربية2182معلم حرفةوزارة التربيةالال64.8220192تصنيع ميكانيكي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-04-28حماه05050012446ناجيهايمان سمير السقا198609202026

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05010222100سعادبيلسان كمال عقول198709202027

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال83.3620200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع46

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

المعهد التقاني معهد1988-03-01حماه05030006826محاسن العليمحمد سليمان العلي198809202028

الزراعي

وزارة التجارة نعمال68.5020093بساتين

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17حماه05170030566اميرهمحمد ابراهيم صطيفي198909202029
المعهد تقاني معهد1999-01-31حماه05200077276فدوىعبدهللا فواز الخرس199009202030

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال71.0520201

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال327.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1991-06-05دمشق03130027337فاطمهفجر علي سعادات199109202031

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05100031247مهىخلود هيثم الخدعه199209202032

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100029092رفاءسوزان حسن عيسى199309202033

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حماه05120005861حنان الحايكليالس نضال محمد199409202034
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1461.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200076375صباح العباسنبال وجيه السلوم199509202035
وزارة الموارد 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال149.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-06-01حماه05200078137املين السوقيحسن حبيب سوقيه199609202036

المائية

959كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-26حماه05100016161لينا شهداهناء هايل زينه199709202037
المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010729300تغريديازي حيان دهنه199809202038

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5020200تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2448.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05200074325فريدهعال ابراهيم رستم199909202039

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1980.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-21حماه05010341289خدوجازدهار محمد حسن200009202040

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2696.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-09-01حماه05160022924كوكب البدورمايا علي الحماد200109202041

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05040022497داللمحسن بدر البروش200209202042

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.7520192أشعة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-15حماه05160022919أريج الحمادزينه محمد الحماد200309202043

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1382.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10حماه05010637531عدلة العمرغالية عبد الرزاق العمر200409202044

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-10حماه05050083599فاطمهرؤى علي محفوض200509202045
وزارة االدارة الال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-21حماه05050054232تغريدمنى هيثم رستم200609202046

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1810.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-25حماه05050076368غادهربا اسماعيل فطوم200709202047
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20حماه05120011369انتصارمرح حسين العلي200809202048

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال383.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-11-22حماه05090018633مريم جاكيشوديان رمزات جاكيش200909202049

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال62.0420130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05150088807ليلىمرفت سليمان سعيد201009202050
المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010597470رشاأيه أنس خاني201109202051

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3920180تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال154.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05070038514سهيالعدنان ابراهيم الجاسم201209202052
وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال166.0019970علميثانوية عامةثانوية1980-01-24حماه10110011785رفعهريم محمود ريا201309202053

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد1989-02-02حماه05030022516غازيهفاطمه احمد الجعبو201409202054

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1720110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010065775ايمان النويرزينب عماد سفاف201509202055

التجاري

وزارة التجارة الال81.6120210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-10حماه05070035296امنهنوال محسن عبشي201609202056

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1804.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-21حماه05030022526غازيةأروى أحمد الجعبو201709202057
355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1102عامل مهنيوزارة الكهرباء976فنيوزارة الموارد المائيةالال280.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-07-01حمص04010240602فاطمهروال يوسف فاتي201809202058

المعهد التقاتي معهد1990-01-24حماه05010354388وكيالشذا نظير كلخه201909202059

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال71.7220170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-21حماه05130001884نجاحميساء سامي المواس202009202060

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال82.8420164تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1997-09-01حماه05010264377نائلهايهم جهاد المحمد202109202061

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05100066249فاديا حسونمرح زريف حسون202209202062
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-16حماه05100036917حيات الدكانيعال محمد حيدر202309202063
المعهد التقاني معهد1987-02-08حماه05010767197هناءسلمى عبد الرحمن رقيه202409202064

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.8520070المساحة

وزارة التجارة الال234.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-11-23حماه05200062539يسرهياسمين حسين علوان202509202065

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال1595.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010262657مجيدهعزيزه وحيد الخازم202609202066

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010230145أملقصي زياد مجحود202709202067

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6820164تربية فنية

وزارة االدارة الال2053.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-25حماه05100055329عبير ليالحال عماد سلمان202809202068

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية13جابي

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-10حمص04170084423زهرهروزا علي االبراهيم202909202069

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1751.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010250735اسمهان الخازمليلى هيثم الخازم203009202070

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010037499نهلهريم صالح السليمان203109202071

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه04190110066عصامنسرين مصطفى الخليل203209202072

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2293.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05010242357رسميهروعه احمد مياسه203309202073

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2262.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05010624388سعادحنان خالد شحود203409202074

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال164.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-17حماه05150084945نوريهريم محي ابراهيم203509202075

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05150052742خديجهرزان احمد قشوه203609202076

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.8720110انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة الال1672.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100061015نادياريمه أحمد علي203709202077

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05200011838بيسرهديل الياس سكاف203809202078

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1720210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1984-01-07حماه10110031798وهيبارنا صالح محمد203909202079

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال66.0320040

وزارة االدارة الال1717.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-15حماه05100061606ريم الحسنشاذان هيثم الحسن204009202080

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال142.0020063علميثانوية عامةثانوية1986-04-04حماه05120012675نهادحسن عبد الكريم سليمان204109202081

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

958كاتب رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2688.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-05-12حمص04170097919نجالء كتوبرزان رامز صالح204209202082
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-13حماه05100021229عزيزه االحمدمروه سطام الفارس204309202083

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-03-08حماه05100027693خديجةاحمد خليلو الحمود204409202084

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2111معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال66.9020077

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-10حماه05020108966فاطمهمروه كرمو علي204509202085
المعهد التقاتي معهد1980-04-27حماه05010014118مريمهالة غازي الحسين204609202086

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال66.7620000تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05130011163خديجة عديرةفرح صدوح الدالي204709202087

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.2520210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1893.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-02حماه05160056230فريزةيانا خضر حيدر204809202088

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال3387.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-16حماه05050001727اديبهنيروز منير عبيدو204909202089

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-03-01حماه05050107225وحيدهزينه حسن سلطان205009202090

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال66.6120130

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة الزراعة الال2895.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05050085520راميه جنداليحياة خضر العموري205109202091

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-11حماه05050172905خلودصافيه عبيد كنعان205209202092

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

الجهاز المركزي 279أمين مستودع العددوزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةنعمال3178.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-03حماه05050171964صباح العفلوكنور يوسف العفلوك205309202093

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة الزراعة الال2960.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-04-24حماه05050096043الهامآية مصطفى المير حسن205409202094

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1683.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-07حماه05050170877فاطمهسالف محمد سالمي205509202095

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1587.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-23حماه05150084651ناهدغزل غيث بلديه205609202096

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال349.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-22حماه05090003412محاسنلميس علي الشعار205709202097

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1984-01-23حماه05030032323صباحوداد عبد الرزاق العمر205809202098

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.2220060تربية فنية

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1995-01-02حماه05110075655مريممحمد حسين ازكاحي205909202099

زراعية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3245.0020134

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة الال170.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-15حماه05010465236نظيرهماجد رافع الشاهين206009202100

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-02-04حماه05150059638بديعهنور بهجت حبيب206109202101

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال70.7520190عالقات عامة

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1981-08-04حماه05190010982ضحوهناديا علي يحي206209202102

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال67.9920010مطعم ومنهل

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150059682بديعهزينه بهجت حبيب206309202103

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال71.9320210نقل ومواصالت

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

46

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-11حماه05170000027مطيعه عيسىنداء يوسف غانم206409202104
وزارة االدارة الال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05150080763سميحهنسرين عادل يوسف206509202105

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد اعداد معهد1998-01-28حماه05010164751هاجرآالء تركي حبو206609202106

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.4820170تربية فنية

المعهد اعداد معهد1995-05-05حماه05010252574خالديهماريا عبد الكريم جعبو206709202107

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3220180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1990-01-10حماه05160010513وحيدهصفاء محمد محمد206809202108

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.6420100عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05100047003سمرابي سليمان محفوض206909202109
وزارة الزراعة الال974.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-06-08حماه05140019936وجيدهداليا علي حسن207009202110

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10حماه05150098525وردهربيعه عيسى سليمان207109202111

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال247.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-02-06حماه05150080695سميحهدارين عادل يوسف207209202112

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1687.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-27حماه05150045987سفيرهصبر ايوب احمد فرج207309202113

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1282.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-17حماه05050100220فدوىرشا احمد االمير حسن207409202114

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-27حماه05050005993نيريساهبه محمد مسقيه207509202115

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-25حماه05140030584زهيامياده محمود عثمان207609202116

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1807.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05180032061خلود ابراهيماحسان مروان سلوم207709202117
المعهد اعداد معهد1996-03-20حماه05010279556ساره الجيجاويرهف محمود الجيجاوي207809202118

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0820160تربية فنية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1373.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010540333صفاءمرام ايمن الدقاق207909202119

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2196.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-15حماه05010080934ميمحمد فواز العلواني208009202120

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1590.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28حماه05010234664املسوسن حسان داوود208109202121

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-15حمص04030038855اميمهرغد غسان السليمان208209202122

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال373.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-05-13حماه05100018198ريالينا فهد دنيا208309202123

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2200.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-26حماه05100018406تغريدشذا حسين حسن208409202124

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الشؤون الال223.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05100018405تغريد حسن دنيارشا حسين حسن208509202125

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2043.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10حماه05220004296نوفهرقيه احمد العلي208609202126

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال732.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-07-15حماه05140000870وظيفهثناء اسماعيل اسماعيل208709202127

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1994-09-30حماه05160011406غادهأماني امين حاطوري208809202128

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال64.3120150تأمين

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال2813.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-01حماه05200039819غادهنور محمد سفره208909202129

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05030060638شهيرهلوري يوسف البدور209009202130

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-11حماه05160058226غادهنور امين حاطوري209109202131
وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2925.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-06-22حماه05050031124فكرات كنعانبراءه غسان عدره209209202132

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1998-04-20حماه05200049826عائشه مرعيعلي محمود الحسين209309202133

الطبي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال85.2220190أشعة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1989-07-01حماه05010368332ناديابشرى عيسى استنبولي209409202134

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.1120100إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05120014143فهميهنسرين عبد الرحمن اليوسف209509202135
وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05200065103خالديهفاطمه صالح العبيد209609202136

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01حماه05200072455نصرهفاطمه خالد العلي209709202137

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-27حماه05070013707سميرةراما حسن خضور209809202138

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال66.1820210

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال211.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-04حماه05120014365كوكب ديبوديما حكمت ابراهيم209909202139

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الال2889.0020133ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-07-06حماه05010722509مريم حسينسليمان خالد الطالب210009202140

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة الموارد 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل292

المائية

949(ميكانيك  )فني 

وزارة الزراعة الال373.0020068ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-11-24حماه05030044694غاده شحادهمحمد سالم الصالح السالم210109202141

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الال205.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-01حماه10010121059سهيالرزان علي عبدو210209202142

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1652.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حماه05220022790مريمزبيده فراس سبيع210309202143

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-11-10حماه05030055465سميرهزينب حسين الحيالوي210409202144

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

973فنيوزارة الموارد المائيةالال83.7120180

وزارة الزراعة الال705.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-10حماه05110034543أديبهزينب نورس حمدان210509202145

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1477.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25حماه05010377991خدوج العمراسماء احمد الحمدو210609202146

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05160005516وحيده سللومبشرى ياسر ربيع210709202147

الهندسي

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال65.2720210نقل ومواصالت

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

49مساعد فني

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05160037859ثناءزينب صالح شبلي210809202148

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال63.8420210

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 2070مدرس مساعدوزارة التربية92منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة التجارة الال1806.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-07حماه05040015424مجدولين ميهوبرهام أنور الميهوب210909202149

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حماه05110031775حسنهليال تميم شروف211009202150

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال203.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-10-18حماه05010052484رغيدهمريم خالد يوسفان211109202151

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-07-19حماه05170021855مهىريم نزار مخلوف211209202152

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1220120تربية موسيقية

وزارة االدارة الال129.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-02حماه05110035194ليلىايلين وحيد سلوم211309202153

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 10جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

85قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة التجارة الداخلية 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائيةالال248.0020093ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-03-20حماه05010681947مريم الشحودخالد عبد الكريم الخالد211409202154

وحماية المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

292

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-11حماه05150091359سراب الرجبرنا توفيق رجب211509202155

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1887.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-18حماه05010414743حاجهسالم مروان بكر211609202156

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-01-01حماه05010742174زهرهاريج خالد الجابر211709202157

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال68.7620160تربية فنية

وزارة االدارة الال1570.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05010414751حاجه تركمانغفران مروان بكر211809202158

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

مريم االحمد نوره خالد العزو211909202159

الكسيح

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-01حماه05020040396

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05150108375اسياماري توفيق مرعي212009202160

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.4620200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

الهندسي

29

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05011008104سمر سالمهتسنيم يوسف الديوب212109202161

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6020200تربية فنية

وزارة االدارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال2094.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-20حماه05160022921هنادي حسينلوريس مالك حماد212209202162

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-02حماه05150081153سميرهبتول سليمان عصفور212309202163

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال68.6020210عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة1062محلل بيانات

تقاني

وزارة التعليم العالي 401

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-13حماه05100021298عزيزهاسماء سطام الفارس212409202164

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-05حماه05010661278رهيجهسوريه احمد خريبوق212509202165

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-21حماه05150054741فاطمة جمولياسمين فؤاد اسعد212609202166

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 363كاتب اولوزارة الماليةالال1501.0020182علميثانوية عامةثانوية1999-08-22حماه05150101869كريمهعلي منصور خليل212709202167

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

8جابي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1516.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01حماه05150101013شاديه الشاميايه هيثم حسنه212809202168

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1999-05-13حماه05150097915سلمىدياال عماد الحسنة212909202169

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.6620200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حماه05150101616نديماديانا سامي خليل213009202170
وزارة التجارة الال3151.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-04-01حماه05020084357حنانحنين فؤاد خضور213109202171

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة307فني خراطة

صناعي

407

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05170045614سمرلمى صالح العلي213209202172
وزارة التجارة النعم2838.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-09-08حماه05150100043زائدهحال محمد صالح213309202173

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

الجاهزة

273

المعهد تقاني معهد1994-03-09حماه05010603242منىريم سعاده جروج213409202174

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال69.0120160مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1986-11-01حماه05120013171هنديهرشا عبدو حسينو213509202175

الزراعي

وزارة التجارة الال73.2520060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05010477533سميرهامنه عبد الكريم الخالد213609202176

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5920180تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال385.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-01-01حماه05110015061فاطمهسناء معروف علي213709202177

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة التجارة الال248.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-04-03حماه05170007071هيام حسنهنادر عيد ابراهيم213809202178

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-20حماه05160022125سوسم اسماعيلاليسار محمد الحكيم213909202179
المعهد اعداد معهد1996-04-24حماه05030066086سناءنور ريان االبراهيم214009202180

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7720160تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120020227سميرهرزان حسن شحاده214109202181
وزارة الزراعة الال368.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-01حماه05120029891نهيدهتكوين سلمان سليمان214209202182

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2346.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-10-01حماه05150101020انيسهزينب عيسى حسنه214309202183

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد اعداد معهد1990-08-01حماه05030064547سميرهفطيم حسين حيالوي214409202184

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.3720110تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-04-26حماه05030066121سناءعطاء ريان االبراهيم214509202185

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.3520200تربية فنية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2184.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حماه05020062445ورده الحسن الحلبياديبة حسين البلوظ214609202186

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-11-20حماه05030052785حليمهفاطمه احمد الشحود214709202187

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9220160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-10حماه05030053822رشيدةميساء موسى الدرويش214809202188

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2144.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-08حماه05120032610نزيهاهناء فايز سعد214909202189

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1997-01-05حماه05010257882عليهصبحية زكريا جواد215009202190

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال78.8920170

والتجارة الخارجية

380كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية132كاتب

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030065261فاطمهدعد محمود الشحود215109202191

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال382.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-20حماه05120032594نزيها اسماعيلهدى فايز سعد215209202192

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1109عامل مهنيوزارة الكهرباءالال251.0020048ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-11-12دمشق05170035409سليمه حموينضال نصر عياش215309202193

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1518.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-05-22حماه05010440243مريم السلومنور عبد الستار السلوم215409202194

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-08-26حماه05050084336حياةخديجه محمد حسينو215509202195

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010296572ابتساماسماء رحال المصري215609202196

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9620210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-08-01حماه05200090096ثراءلبانه حمدان محمد215709202197

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال70.7120210

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

مصطفى عبد السالم 215809202198

الصيادي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020065أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05200009927يازي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-13حماه05200095838مجيدهسماهر حامد ونوس215909202199
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05200096296ميساء المحمدنهى علي مرشد216009202200

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8920200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05120030631ميادهمها عبدو قبقلي216109202201
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-16حماه05010447537فاطمهنوره خالد السلوم216209202202

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05050088739هالهلمى عدنان محمد216309202203

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي الال73.7020210

للرقابة المالية

2074مدرس مساعدوزارة التربية2159معلم حرفةوزارة التربية17مدخل معلومات حاسوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-12حماه05010001424وردهشيرين محمود الونوس216409202204

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05160045845وحيدهأحالم محمد قدار216509202205

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.4320060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05200073558نوره القطاننادين علي قطان216609202206

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.8020200تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال360.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-01-25حمص05160019411فاطمهنهله شعبان العبود216709202207

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05200073557نورةورده علي قطان216809202208

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.8920210تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1519.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-11-30حماه05050039465رنى الحسينراما هيثم عورو216909202209

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال261.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-09-02حماه05160032999زايدههزار محسن زيد217009202210

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد التقاتي معهد2000-01-01حماه05150108973تقيه العجينيرمين عيسى العلوش217109202211

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي النعم71.2120200مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة التجارة الال352.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-01-06حماه05010475451جبيرهرؤى ابراهيم شحود217209202212

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2645.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05030038649تفاحهبالل محمد االحمد217309202213

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-02حماه05010331585نزههعائده اديب االبراهيم217409202214

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2232.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05100070309فدوىاميمه عدنان الديبان الحميدي217509202215

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2312.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-08حماه05020057078فاطمةامينة مروان المحمد المحمود217609202216
وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2217.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05160037242وجيههيحيى محمود حميدان217709202217

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة الال1565.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-25حماه05090014423ندى عيزوقيروال معد عياش217809202218

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 27جابي

المحلية والبيئة

34جابي

وزارة االدارة الال1915.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100058280فدوىمرح عدنان الحميدي217909202219

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة الال2064.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160038051مياده الصالحيارا رائد العيسى218009202220

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1844.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160039211فايزهاحمد حسن حميدان218109202221

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة االقتصاد 10جابي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال895.0019973ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-01-01حماه05140005006ساميال سلومعلي سقر حمود218209202222

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25حماه05160020980اعتدالعفراء خليل عيسى218309202223

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2696.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-23حماه05100023387منىوفاء عصام زيود218409202224

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد التقاني معهد1985-01-01حماه05140005920هذبهتيجان بهجت مسعود218509202225

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.3820060إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 77عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05170029591حسنهجيانه منصور خضور218609202226
معهد التربية معهد2001-01-10حماه05090016869سميرة األحمدآالء مجد الموعي218709202227

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.9220210رسم

المعهد التقاني معهد1986-11-15حماه05110031566سوريهغرام زريف جديد218809202228

الزراعي

وزارة التجارة الال86.9020080محاصيل حقلية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة الماليةالال243.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05010659159خديجهملك احمد االسعد218909202229

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة الماليةالال2333.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05010603904هيام الخالدمريم عبد الكافي االسعد219009202230

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05050173945فهميهربا سليم العلي219109202231

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.8920100إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1986-07-18حماه05150064699زلفا بشورنرمين ديب منصور219209202232

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال64.3220080األسواق المالية

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 22محاسب

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

90منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال241.0020029علميثانوية عامةثانوية1985-09-05حماه05190032015نجاحعقبه سليمان محمد219309202233

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05010469200سميهنور عبد الجبار االحدب219409202234
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25حماه05200075800حياة حبيبسليمان اسماعيل صامان219509202235

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية2002-05-20حماه05050122053ندىعالء بسام وسوف219609202236

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2409.0020200

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 305فني ميكانيك

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2795.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-03-02حماه05070002883وجيههالفت طالل الحسن219709202237

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1109مراقب

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1992.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05020028182فاطمهأيفر موسى الخليل219809202238

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-14حماه05070002873وجيههياسمين طالل الحسن219909202239
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-08حماه05010222691زهوهنعيمه جواد ديوب220009202240
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-03حماه05050138893فريزهسليمان احمد محرز220109202241

والبيئة

وزارة االدارة 39شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1991-06-10حماه05050138904فريزهعلي احمد محرز220209202242

زراعية

وزارة التجارة الال254.0020115

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 305فني ميكانيك

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد اعداد معهد1993-05-03حماه05020072542عائشةنور ايمان عبدو النمر220309202243

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6020140تربية فنية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1940.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20دير الزور09010004418فدوىاليسار صالح محمد الحمود220409202244

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10حماه05070014042مها سعيدهديل سائر سعد220509202245
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05160026679جومانههبة محمود ملحم220609202246
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160026675جومانةميساء محمود ملحم220709202247
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المعهد التقاني معهد1985-11-15حماه05200114822بيرتازويه عبد النور الصائغ220809202248

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال75.6620050

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05030060242جرجيتانطوانيت نجيب طعمه220909202249

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.9220190تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-03-21حماه05160022520جومانه حلوهعزه محمود ملحم221009202250

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.4120210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010274701هندغزل عبد الحميد اللبابيدي221109202251

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5620170تربية فنية

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-10طرطوس10140007237نجيبهزكيه علي رقيه221209202252

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال135.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-10-17حماه05160026666جومانهبشرى محمود ملحم221309202253

وحماية المستهلك

85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10حماه05150043306اسمهاننهاد محمد سليمان221409202254

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1284.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حماه05020013894هناء العوضمريم محمد أبو الحسين221509202255
280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1949.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05100017059ساميااماني محسن عبود221609202256
المعهد اعداد معهد2001-01-05حماه05010348988روعةابتسام سامر الشمالي221709202257

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.5020200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1991-01-15حماه05180000135كفاايفون ليوس حسيك221809202258

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2820100تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05160031550ابتسامنورا محمود عساف221909202259
وزارة االدارة الال2106.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-10حماه05010162888يسرىفاطمة خالد الكردي222009202260

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية1منشئ رئيسي

المائية

957كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-05-15حماه05160031547ابتسامفاتن محمود عساف222109202261

الزراعي

وزارة التجارة الال68.6420060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010703752فاطمة اليوسفأمل صبحي عبد الخالق222209202262

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال74.8720210

وزارة االدارة الال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-06حماه05050088819حليمهاسماء سليمان ريحه222309202263

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-05-17حماه05010317243سميهرشا محسن اليونس222409202264

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5720210تربية موسيقية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1995.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حماه05010707231شمسهفطمه محمد الدراقي222509202265

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1775.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010317241سميهأريج محسن اليونس222609202266

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-05-05حماه05070014003مهامحمد سائر سعد222709202267

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال72.2720180

وحماية المستهلك

280مدقق

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حماه05100050870غانده رزقمها علي رزق222809202268
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100065958نهادمرام غزوان يوسف222909202269
وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3111.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-02-20حماه05100050918غاندهنداء علي رزق223009202270

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال353.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-03-07حماه05010298779سلوهسالم حسون الدياب223109202271

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1999-01-15حماه05010692692سميرهشيماء محمد عزام الزكار223209202272

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8220190تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حماه05150006511اسعاففاطمه قاسم حشوم223309202273
وزارة االدارة نعمال2495.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-20حماه05100047666ملكه محفوضرهف ابراهيم محفوض223409202274

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010050482نظيره عزوسهام مأمون عيان223509202275

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2120190تربية فنية

وزارة الزراعة الال3012.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-04-02حماه05050005836جزائر زهرهريتا خالد علوش223609202276

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1580.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-20حماه05050095273رائدهيارا علي نصره223709202277

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2277.0020173كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05010475468نهيدهمحمد محمود العباس223809202278

الداخلية وحماية 

المستهلك

1101عامل مهنيوزارة الكهرباء355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1020فني كهرباء

وزارة التجارة 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية368كاتب اولوزارة الماليةالال1816.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-26حماه05060004426فاديهغزل رياض العرنجي223909202279

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة الزراعة الال884.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-06-04حماه05090007602محاسنفدوى علي الشعار224009202280

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

عهد كرديش رنيم محمد زياد العجي224109202282

معراوي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1318.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010506821

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1756.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01حماه05010384774مكيهعفراء نعسان السطيف224209202283

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1973-01-01حماه05010426768فضهمياده طاهر االحمد224309202284

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.3719940صيدلة

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120037457منى رسالنهديل احمد اسماعيل224409202285

للحاسوب

2149معلم حرفةوزارة التربية2148معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2320210شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05090028321محاسنايمان علي الشعار224509202286
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020028أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-01حماه05020088636فاطمهصبر سالم الموسى224609202287

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال404.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-20حماه05010093648نجاحسعاد حسن الخياط224709202288

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي
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وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20حماه05140003752فريزه ارساقمجدلين امين سليمان224809202289

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010506880عهدتسنيم محمد زياد العجي224909202290

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1667.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-25إدلب07010141167فاطمةنادين محمد وليد حكيم225009202291
وزارة التجارة الال243.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010182267يسرىندى عبد الكريم الدالل225109202292

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1822.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-08-03حماه05070001520احالمعماد ساهر السلموني225209202293

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-13حماه05010694234خدوج الحمدغدير خالد عباس225309202294

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6020180تربية فنية

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-27حماه05010311422هدىنور خالد الياسين225409202295
المعهد اعداد معهد1997-08-01حماه05010624347منال رجبعاتكه مخلص الخطيب225509202296

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1020180تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28حماه05010502453ميساءبلسم ابراهيم الديوب225609202297

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-18حماه05030043874فلاير الحبيبصبا يونس الحبيب225709202298

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال73.1020210

وحماية المستهلك

313فني قبان أرضي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05020106831ختامحليمه عمار شقيع225809202299
المعهد اعداد معهد1998-01-20حماه05020106865ختام شقيعمنال عمار شقيع225909202300

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1720210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2429.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-05حماه05170009073فاطمهيانا ابراهيم سليمان226009202301

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1986-04-20حماه05020008786زينبعالء صطوف شكيران226109202302

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.5620099إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 234مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05050023015وعد قهوجيديمه عبد الرزاق داؤد226209202303

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4720150تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1988-08-11طرطوس10020021486فاطمه عليسيزان حامد حيدر226309202304

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5520100تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال499.0020089ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-06-09حماه05010368855املينمحمد اسماعيل الخلوف226409202305

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1997-02-15حماه05150110116ميساءأمل ابراهيم وسوف226509202306

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.8620190زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال297.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-23حماه05050053910رئيفهصبا اسماعيل المال226609202307

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

285بائع

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-02حماه05050114435صفابسمه عالء الدين مقداد226709202308
المعهد التقاني معهد2001-05-01حماه05010412224جهادروان حاتم بيسكي226809202309

التجاري

376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية379كاتب رئيسيوزارة الماليةالال89.8120210محاسبة

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010285439ميساءسمية احمد عجاج226909202310

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3520210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1989-01-06حماه05030024628جوريه عليسناء سلمان المرعي227009202311

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7320110تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1352.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28حماه05010440198حكممريم حازم السلوم227109202312

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05010314753آمنهمنيره مروان السراج227209202313
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1596.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010443053نزهةمريم حاتم السلوم227309202314

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1826.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-16حماه05100009905دعد وسوفيمن أميل حنا227409202315

المحلية والبيئة

369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2228.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حماه05100022416عيدهصفاء مخلوف الشبيب227509202316
وزارة االدارة الال127.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-24حماه05010398344سميره القصابحميده خالد شكري227609202317

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية278محاسبوزارة الصناعةالال293.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-09-20حماه05050021557زلفارجاء عيسى حسن227709202318

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05120019496جيداء حميدانمايا احمد الحسن227809202319

الزراعي

وزارة التجارة الال68.2520210انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05030033692سحر دعبولآالء نور الدين دعبول227909202320
المعهد التقاني معهد2001-10-20حماه05050125283كنانه منيرلين مريد التناخي228009202321

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.7620210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 304فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة360كاتب ماليوزارة النقلالال264.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-06-01حماه90050001273اسعافميادة احمد مشهراوي228109202322

الجاهزة

وزارة الموارد 273

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100030055اسعافاماني عبد هللا االحمد228209202323

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1344.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11حماه05150108980محاسنلبنى أمين العلوش228309202324

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-04-15حماه05030012738كوثرحنان سليمان المحرز228409202325

التجاري

مصارف 

وتأمين

378كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال64.1220180

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05120032823سعدهاسامه سلمان الموعي228509202327

الطبي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.3920211تخدير

وزارة االدارة الال1709.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-07حماه05010285580فاطمه الخلوفشذا محمد عجاج228609202328

المحلية والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال174.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-06الالذقية06020031910هناء حمديجوليت سلمان حطاب228709202329

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-10حماه05150107505وصالوعد محمود مرعي228809202330
المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05140026439فلاير خضرهفاطمة عدنان اسعد228909202331

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال60.3820170تأمين

المركزي

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية72كاتب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1242.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-30حماه05150044084عدلهيزن سمير ميري229009202332

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12حماه05010728148ايمانعبد هللا عبد العزيز محمد229109202333
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1431.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05010341691مريم التمرياسمين عبد الباسط السلوم229209202334

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال869.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-11-04حماه05140034265وزيرهطهران نظير حسن229309202335

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الال3636.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-25حماه05011047553منىنوال خانم عبد الكريم الصباغ229409202336

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

وزارة التجارة الال3545.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-04حماه05010699644فداء مغمومةساره رياض كريج229509202337

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

وزارة الزراعة الال769.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-01حماه05050151136نافله العكششاديه منذر الشيخ يوسف229609202338

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-04حماه05050151180سحرمنار نزار ابراهيم229709202339
وزارة التجارة الال3478.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-10حماه05010652595ماجده الجديايه مصطفى الجدي229809202340

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

المعهد اعداد معهد2000-08-03حماه05200022449فاطمة عرنوسرنا عبد المحمد229909202341

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0720210تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1993.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05100016415ريمزينه حافظ رزق230009202342

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد1997-06-05حماه05210038542فاطمه الصطوفسحر حسن المكاوي230109202343

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9520180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1996-01-01حمص04010560501ناهديوال سليم حداد230209202344

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4220190تربية موسيقية

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1988-08-14حماه05160029027نظيرهادريس ياسين عباس230309202345

زراعية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال252.00200910

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 307فني خراطة

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05100033589نجاحاريج ياسر علي230409202346

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1820200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2001-01-05حماه05010319556عيده محمد عليأسماء عبد الكريم مصيني230509202347

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2670.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-04-12حماه05050188371فيروز المشارقهزهراء احمد زريقه230609202348

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

المائية

986كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-05-08حماه05020053975فاطمهعالء عبد السالم ضامن230709202350

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2167معلم حرقةوزارة التربيةالال69.5220143تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

المعهد التقاني معهد1990-03-01حلب02030003601نديمه خرمارزان خالد عالء الدين230809202351

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال65.5520150

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع46

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال163.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05030044908فاطمهخديجة محمد اليوسف230909202352

االجتماعية والعمل

363كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-06-26حماه05010601850نهادعبد هللا نبيه نادر231009202354

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال73.8220120الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد اعداد معهد1994-06-28حماه05010257306مريملمى محمد كريحت231109202355

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2220170تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-10حماه05150108720سرويايمان عبد الرزاق محمود231209202357

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1998-05-01حماه05020065977فاطمهنور مصطفى الحاج عبدهللا231309202358

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال75.4620190مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة الزراعة الال2932.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05030028898أسماءديمة يوسف العزو231409202359

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 239مراقب

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حماه05010728145ايمانماريا عبد العزيز محمد231509202360
المعهد التقاني معهد1999-09-09حماه05150079868يسراعال حامد داؤد231609202361

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال65.9320200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 25

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1798.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05010640227خديجهفاطمه محمد شيخ صالح231709202362

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-02حماه05010440233وضحهأمينه عمر التمر231809202363
وزارة االدارة الال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-07حمص04170096340تركيهخديجه حسن موصلي231909202364

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال110.0020000علميثانوية عامةثانوية1983-01-08حماه05010255125املصفاء محمد فائز شربعي232009202365

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05010560273دالل النصارديانا محمد النصار232109202366
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1477.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-05حماه05200092854سميرهسعاد اسعد يوسف232209202367
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2001.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15حماه05010387627رانيااسراء حيان االوا232309202368
المعهد اعداد معهد1995-08-01حماه05010880593وايلهزينب موسى موسى232409202369

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7720170تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2441.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-18حماه06100049463كهرمانرهام عيسى سليمان232509202370

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05150110320رئيسه ابراهيمحبيب حامد حسن232609202371

زراعية

وزارة التجارة الال2979.0020154

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1995-03-12حماه05010074156سحرحنين مخلص الصحن232709202372

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3820180
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال157.0020060علميثانوية عامةثانوية1984-01-03حماه05010307397سعادلمياء حسن المعراوي232809202373

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-11حماه05010307411سعادظبيه حسن المعراوي232909202374

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-06-22حماه05010211571سهامحسان صالح ياسين233009202375

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال75.3420067

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

72كاتب

المعهد التقاني معهد1983-09-01حماه05010153327سهاممصطفى مروان الدرع233109202376

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال56.9920065

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010303457سماهر حرفوشبراءة عبد العزيز الدرويش233209202377

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.6020200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010132914هدىبيان احمد جوالق233309202378

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2520170

تقاني

402

المعهد التقاني معهد2000-08-30حماه05010438391بثينهلمى عبد المجيد العلواني233409202379

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال78.1120210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد التقاني معهد1992-04-07حماه05010277699ميادةنسرين محمد منقذ الشكري233509202381

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال79.9820150

المركزي

72كاتب

المعهد اعداد معهد1992-09-04حماه05010242652ماجدةوئام جهاد قوجة233609202382

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9820140تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-07-21حماه05010641745فوزاترفه غازي مغمومه233709202383

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية969فنيوزارة الموارد المائيةالال77.5020120

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-13حماه05150094291لطيفهرحاب سهيل صاطور233809202384
المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05150115898هيامليماء احمد عجيب233909202385

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0920180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2225.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05160014811رجاءبشار علي كاسو234009202386
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-20حماه05150025141سعادمها علي االحمد234109202387
المعهد التقاني معهد1989-05-01حماه05150092743غيداءفاديا علي الحسنه234209202388

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال79.8220110عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

76عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1340.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-01حماه05150100089هدىميساء جمال صافي234309202389
وزارة التجارة الال1681.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-23حماه05180014551مجدولينلورين يحيى وسوف234409202390

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1998-07-15حمص04010589122سهامنوار قاسم حبيب234509202391

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9920190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال203.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05170007163اديبهجهان نديم صالح234609202392

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

التربية معهد1999-06-16حماه05100047122غادهآيه محسن الديوب234709202393

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2086مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3320190

المعهد اعداد معهد1985-10-27حماه05220006512بدريهملهم خلوف العبيد السعيد234809202394

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.44200710تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05100053477نصره حبيبآالء ابراهيم نزهه234909202395

الطبي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.0420200تخدير

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05150029885نجاهحال جميل االسماعيل235009202396

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال71.1420200أشعة

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-18حماه05180035508ابتسامهيا فراس سلمان235109202397
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1885.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-02حماه05010630090ايمانرافت حاتم عزي235209202398

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-07-15طرطوس10260027972فلايرالين احمد حسن235309202399

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1820170

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-11حماه05100028269رسميةشدهه خالد االحمد235409202400

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-07-01حماه05160001783عبير سلومهبه هللا علي رمضان235509202401

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1720200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-08حماه05150044853نهيدهمطيعه احمد خطيب235609202402
368كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال1985.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200004692رحابليليان حبيب جليل235709202403
وزارة الزراعة الال290.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-11-01حماه04080008802نورهمنار محمد العجي235809202404

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

الجاهزة

273

وزارة التجارة الال161.0020042علميثانوية عامةثانوية1984-07-20حماه05020078850شمسهاحمد صبحي القاسم235909202405

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2001-06-22حماه05150032020منال سالمةيانه رجب االسماعيل236009202406

للحاسوب

وزارة الموارد 2070مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1020210شبكات حاسوبية

المائية

952كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1708.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100068327هجمهاحمد حسين العبيد236109202407

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010491291غادهمرح دانيال العكاري236209202408

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال68.7220170طب طوارئ

المعهد اعداد معهد2002-05-29حماه05010163996نهاد اسعدمريم محمد اسعد236309202409

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8920210تربية فنية

وزارة التجارة الال2344.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05100033287مجدلينفتاة علي ابراهيم236409202410

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

364كاتب اولوزارة المالية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

368 من 58صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال136.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-07-10حماه02320145801مهديهفبرونيا أسعد الكيجاني236509202411

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

360كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-09حماه05100035275سميره عليمرام واصل علي236609202412

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010199417خيريهنجاح هايل العساف236709202413

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-07-01حماه05030025715مريمسلسبيل محمد الخليل236809202414

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6420210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-04-24حماه05150090061نجاه شاويراما علي خضور236909202415

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.1620210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1985-10-30طرطوس10160105049فتحيه سليمانسوسن جودت درويش237009202416

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1720070تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-10-04حماه05040020133سالفهشيماء غازي الحلوه237109202417

الزراعي

وزارة الزراعة الال61.9520130بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-01-05حماه05030061635مسيرهلورين جابر عصفور237209202418

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.2820190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-04-07حماه05150115012عبير االحمدوفاء سلمان خضور237309202419

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.4620190عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2314.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-14حماه05070025850ميادة خلوفإسراء مصعب ابراهيم237409202420

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-01حماه05200092906وعدلوميدا ياسر نيصافي237509202421

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.6720200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120044641سهامياسمين عماد العطيه237609202422

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 267محاسبوزارة الصناعةالال74.8720200محاسبة

وحماية المستهلك

372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة الال2366.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-11حماه05010696121سمرريم درزي الوسوف237709202423

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-06حماه05020112207فاطمةاحاديث محمد الجمعه237809202424

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1972.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100036071انصاف دالليلى احمد دال237909202425

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 36جابي

والبيئة

364كاتب اولوزارة المالية29جابي

وزارة التجارة الال1901.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100026803ندوةرنجس خضر التاجر238009202426

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد اعداد معهد1996-07-20حماه05010311334يسرىعال محمد االبراهيم238109202427

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال63.9620170تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-08-12حماه05020056595املاحسان بشير العثمان238209202428

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.8920200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05010453057انيسهوئام سليمان الدرويش238309202429

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال86.0020100

المائية

973فني

المعهد اعداد معهد2000-04-25حماه05180014254سهام منصوراحالم احمد علي238409202430

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0720210تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2908.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-10-14دمشق05050111712لينا الحواطرهام ايمن عدره238509202431

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة التجارة الال317.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-25حماه05050024169هيام عدرهرشا عبد المال238609202432

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 239مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة الزراعة الال405.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-08-08حماه05050091263كونت عبيدومرام غسان شتيان238709202433

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-03-15حماه05120021735هنديه الخابوريعبير عبدو حسينو238809202434

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.9320060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حماه05150059698ودادديانا علي صبح238909202435
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2361.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه08020100072انتصاراالبراهيممريم عبد الكريم حماده239009202436

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-22حماه05140027744شفيقه سليمانفاطمه يوسف حبيب239109202437

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 367منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال67.8520110أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

240مراقب

المعهد اعداد معهد1990-04-09حماه05150110705زينبايناس علي علي239209202438

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.6520100تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1961.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05020052021هيام االحمدهناء عبد الباسط األحمد239309202439
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-15حماه05050114022الهامالرا حسين فطوم239409202440

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-29حماه05150094375غاداعفراء محسن هاجر239509202441
وزارة الزراعة الال239.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-03-01حماه05200073409ليلىمنى فايز ملحم239609202442

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1106مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال3184.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-01حماه05150115057هنداناس أحمد خضور239709202443

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05150115068عبير االحمدلبانه سلمان خضور239809202444

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال69.9620210

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1659.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020055554انصافنجوى عطا هللا الحمد239909202445

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حماه05170009527نوفا ملحمريم عيسى بالل240009202446
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03حماه05150015187هيامحال عامر زريق240109202447
المعهد التقاني معهد1999-09-15حماه05150101210فاتن زعروررغد اسكندر ونوس240209202448

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال63.6520210

وحماية المستهلك

313فني قبان أرضي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال4210.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-20حماه05140011494فدوىنرمين احمد ابراهيم240309202449

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1854.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-20حماه05150101202فاتنرنيم اسكندر ونوس240409202450
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1871.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010248728رجاء كفريزين زياد البرازي240509202451

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1988-03-25حماه05010548988نجاحغاليه ابراهيم كويدر240609202452

الطبي

576محضر مخبروزارة الدفاع388مساعد فني أولوزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.6720100مخابر

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-02حماه05150081050سوسننورا رفيق يوسف240709202453

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1227.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-10حماه05010351685صباحسميره توفيق عصفور240809202454

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1831.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01حمص04230004038سوسنرنا محمود هزيم240909202455

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1991-07-20حماه05160024265ليلى عكبشرى عبد الكريم ابراهيم241009202456

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال86.6720140مطبخ وحلويات

وزارة االدارة نعمال1444.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010803921صباح بدورفريده توفيق عصفور241109202458

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1930.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200076925رندهريام محسن حمدان241209202459

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

957كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-23حماه05010431501جوريهحنان محمد الديب241309202461
وزارة االدارة الال2073.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-07حماه05010199521مريمرشا محمد احمد241409202462

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2192.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-21حماه05150051436اميره ديبنورما علي فاضل241509202463
نسرين محمد عيد المحمد 241609202464

الخليف

وزارة االدارة النعم227.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الرقة11010088679مياده خليف

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1306.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-10حماه05200104841رويدهاماني صالح المحمد241709202465

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1953.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20حماه05010685551ابتساممحمد نور مصطفى العباس241809202466

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال155.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-16حماه05050017501سهيله الحسينسوزان ابراهيم السليمان241909202467

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد2000-02-15حماه05010334793هاجر القاسمايمان عبدالسالم الطوماني242009202468

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال75.7420200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-25حماه05160004962سورياياسمين عبد الكريم سوقيه242109202469
المعهد التقاني معهد1992-01-09حماه05010081510سونياوالء عزام شقفه242209202470

للحاسوب

مصرف سورية الال67.6820140شبكات حاسوبية

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

366منشئوزارة المالية43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-16حماه05170005035حوريه مرعيلينا عدنان علي242309202471
المعهد التقاني معهد1996-01-12حماه05120042941نجمهياسمين صالح النايف242409202472

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5420180انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-09-25حماه05160010644ابتهالمايا اسامة سالم242509202473

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8220170تربية فنية

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1734.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05020157938رضيههبه هللا عبد القادر الزود242609202474

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-10حماه05160046627فوزه العدبهمي علي ابراهيم242709202475

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1480.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05030031344خديجهغفران احمد الخلف242809202476

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-03-16حماه05120048487هدىإيما عبد العزيز سليمان242909202477

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال77.3820050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد1999-02-23حماه05160021542ملكعفراء حسين حنطو243009202478

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.6720210

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

46

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-07حماه05190010683امينةراما يوسف خليل243109202479

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال179.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-10حماه05150114506سميرههيفاء محمود النجار243209202480

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1583.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-21حماه05150076422حنانريم شادي خلوف243309202481
المعهد التقاني معهد1998-10-26حماه05010479747غنجهلوريس علي المعروف243409202482

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التجارة الداخلية 2138معلم حرفةوزارة التربيةالال67.5320200

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 296فني صيانة شبكات

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة التجارة الال2207.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-03حماه05170030636سميره عيسىكاتيا حسين ابراهيم243509202483

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقلالنعم3430.0020145ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-01-01حماه05150105447فاطمهيونس علي حسن243609202484

وحماية المستهلك

فني ميكانيك آالت 

غربلة

وزارة الموارد 306

المائية

975فني

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-24حمص04220065393دارينوالء علي العجوز243709202485
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-23حماه05150062693سميرهعبير ابراهيم محمد243809202486
المعهد اعداد معهد1997-09-20حماه05010213771نعيمهريم كاسر الخازم243909202487

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال65.7120180تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1619.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-09حماه05010678867هاله كربجهاايمان نجيب كربجها244009202488

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12حماه05150111878غزالهامينه هيثم سليمان244109202489
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15حماه05010365010خديجهفوزه عبد العزيز الباشا244209202491
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1947.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16حماه05010334861هاجرهدى عبد السالم الطوماني244309202492

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-07-28الالذقية06200021503بثينهبشار محمد اسماعيل244409202493

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال64.38201110تقنيات كهربائية

وزارة الزراعة الال57.3520040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-01حماه10260037535سميرة علينيرمين مضعون اسعد244509202494

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05110034212رباح الصوصريم عابد الشيخ محمود244609202495

الزراعي

وزارة التجارة نعمال63.8120210انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة التجارة الال323.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-05-28حماه05050109097ملوكعال احمد الحاج244709202496

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة287محاسب

الجاهزة

273

المعهد التقاني معهد1996-03-10حماه05050054642أملاالء عرفان الشعراني244809202497

للحاسوب

2159معلم حرفةوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدل2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.4220170حوسبة صناعية

المعهد التقاني معهد1998-05-16حماه05050112463رحابزهراء اسماعيل ونوس244909202498

للحاسوب

وزارة االقتصاد 2075مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3020180شبكات حاسوبية

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100047947عليهنصر محمد العبيد245009202499

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة التجارة الال334.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-14حماه05150087668نوفهنادين علي احمد245109202500

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

984كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05100044493نعمتروعه منذر بكور245209202501

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1530.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05100000489مروه النادرأميلي الفريد سليمان حنا245309202502

والتجارة الخارجية

356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-20حماه05150116681وضحهنجوى احمد ديبو245409202503

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05120050653ريمه الحسنمريم احمد المزنه245509202504

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية نعمال73.2120200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1994-02-20حماه05010446048انيسه الصالحريم احمد الطريف245609202505

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.8220200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2232.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05120044664مريم الجاسمناريمان فارس العلي العطيه245709202506

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-14الالذقية06200050450تماممنال طاهر حموده245809202507
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1391.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-15حماه05070037724فاديه المحمدصبا قحطان العلي245909202508

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-06-01حماه05190021269فاطمه عروسنهال علي السعود246009202509

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.8320030إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1851.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06حماه05150114939هندعيسى أحمد خضور246109202510

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1988-06-13حماه05100008099سميرهميالد مرهج ابو سعد246209202511

زراعية

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال234.0020066

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

وزارة التجارة الال3231.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-04-05حماه05150114973عبيرمحمد سلمان خضور246309202512

الداخلية وحماية 

المستهلك

1101عامل مهنيوزارة الكهرباء1020فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100059504ناديه خداجفداء محمد ديوب246409202513

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1912.0020144علميثانوية عامةثانوية1995-01-29حماه05010638989خالديهصدام محمد احمد246509202514

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-29حماه05010443860لميهديمه معن االخرس246609202515
وزارة التجارة الال247.00200910نجارةثانوية صناعةثانوية1988-11-06حماه05050021090مناصفيوسف محمد السيد246709202516

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

407

المعهد التقاتي معهد1995-01-01حماه05010812149شمسهصبا محمد بدر االسعد246809202517

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال67.2220150مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1983-12-05حماه05160031402صلوحلميس ابراهيم حبقه246909202518

الزراعي

وزارة التجارة الال78.3620050انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2381.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100019018هيامأماني عبد هللا كردوش247009202519

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-07-13حماه05180008089هيفاءمحمد غسان رسالن247109202520

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية نعمال78.3220180كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

38

وزارة النفط والثروة نعمال2473.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2001-02-20حماه05010494687جهيدهعلي سليمان العباس247209202521

المعدنية

356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل1030فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حماه05100018893هيامريم عبد هللا كردوش247309202522

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-06-05حماه05030028692سميرهورد نبيه العوض247409202523

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال67.9220109كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

406مساعد فني أولوزارة الصحة40

370كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-10حماه05200015820غاده حلبحبيب حنا جمعه247509202524
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه07250024782وفاء حسينودياال احمد علي247609202525
المعهد التقاني معهد1989-01-30حماه05140007568بهيجهكميت سليمان سليمان247709202526

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

357مساعد مهندسوزارة النقل969فنيوزارة الموارد المائية968فنيوزارة الموارد المائيةالال67.0320119

وزارة االدارة الال195.0020126علميثانوية عامةثانوية1994-04-07حماه05100018902هيامكريم عبدهللا كردوش247809202527

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 36جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

363كاتب اولوزارة المالية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-14حماه05170004550مريمعدالء يوسف بنا247909202528
وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1656.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05100016071ليندارضا ايمن العباس248009202529

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق
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502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-17حماه05180022223سعدهعلي رمضان سلمان248109202530
المعهد التقاني معهد1999-03-23إدلب07240142944هناء الشيخاسراء عمار الشيخ248209202531

للمراقبين الفنيين

955فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال71.8920190المساحة

370كاتب اولوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2321.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04050036282بصيرهيوشع غازي السليمان248309202532
وزارة التجارة الال3293.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حماه05010470813فاطمه موصليآالء سليمان مدهلل248409202533

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية287محاسب

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2517.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-13حماه05010335128هاجر القاسمانتصار عبد السالم الطوماني248509202534

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04حماه05180036873احالمعزيزة محمد أسعد248609202535
المعهد التقاني معهد1975-07-09حماه05010660039سميرهايمان عبد الرحيم الخاني248709202536

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.1319960

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010239196صبحيه بردانوفاء حسن عباس248809202537

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8220180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-05-25حماه05010145888نجدهمحمد حمزه قيس طرابلسي248909202538

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحةالال67.0320190مطعم ومنهل

وزارة التجارة الال1542.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-03دمشق05010732904يسرىرزان بسام العيسى249009202539

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1988-10-28حمص04010379762اليثارجيداء عبد العزيز العلي249109202540

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.3520090تربية فنية

وزارة التجارة 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال2266.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-11-13حماه05100048012نجوى مرهجمرح عمار الديوب249209202541

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01حماه05100033488روميهحيدر علي شاهين249309202542

المحلية والبيئة

35شرطي

وزارة التجارة الال362.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01حماه05150051809كوكب احمدنسرين عيسى سعود249409202543

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 278محاسبوزارة الصناعة287محاسب

واإلصالح الزراعي

1108مراقب

359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2465.0020151علميثانوية عامةثانوية1997-06-18حماه05170045770هدىدانيال محمد منصور249509202544
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2229.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05120022838ابتسامنوار عبدو حسينو249609202545

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-17حماه05030065184روزه الونوسسلوى خضر العمران249709202546

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-02-05حماه05030018244اميرهوفاء عيسى صارمي249809202547

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.8920070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-06-20حماه05220020965نهيده ابراهيمنور جمال المصطفى249909202548

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.3920210أشعة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05010491141ندى ديبابي احمد سلطان250009202549

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2006.0020165أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-20حماه05110024235فوزيه العبد هللاعمار زكريا ادريس250109202550

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-20حماه05030009317جوريندةلوريان جابر سالمة250209202551

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي 2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6420200

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

504كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1855.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-30حماه05180017706الهاماالء محمد احمد250309202552
المعهد التقاني معهد1991-10-06حماه05180017565الهام احمدهبه محمد احمد250409202553

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال69.3120120

المائية

973فني

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2310.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-10حماه05160043053حسنههيام علي االحمد250509202554

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-20حماه05120027667حميدهمرام حسن عليشه250609202555

المحلية والبيئة

9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-09حماه05160009652وفاء محمدمحمد لبيب ابراهيم250709202556

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

بهجت االبراهيم االحمد 250809202557

الحسن

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2351.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220003846فاطمه المطلق

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-04حماه05200039329سلوىنزار دحام العبيد250909202558
المعهد اعداد معهد1991-06-27حماه05010522845صبحيهنسرين عبدو شيحه251009202559

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6320120تربية موسيقية

1102عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3794.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-06حماه05050012674ناجيهحال سمير السقا251109202560
المعهد اعداد معهد1991-06-27حماه05010522839صبحيهشيرين عبدو شيحه251209202561

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3720120تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05030022652هاجرأمينة عمر الجعبو251309202562
وزارة األشغال 2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2609.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-08حماه05070013267غفرانغزالن غزوان القطلبي251409202563

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2098.0020153علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030022650هاجررضوان عمر الجعبو251509202564

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه07090087881رناشهد محمد حامد الكامل251609202565

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1420200تربية موسيقية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه10020042446املغفران علي اغا251709202566

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-02حماه05190008730حمامهدعد كامل سلمان251809202567

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

حكمت غزوان العثمان 251909202568

الفارس

وزارة االقتصاد الال2193.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05020117141ثائره

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

361كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-15حماه05120028707نهيدهياسمين عزيز اسماعيل252009202569

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1525.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150062953حنانعلي نزيه فندي252109202570

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1845.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-15حماه05030071967سميرة الداودساره يوسف المحمد252209202571

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد2000-07-08حماه05120013691هناءدعاء محمد نعمه252309202572

للحاسوب

366منشئوزارة المالية365منشئوزارة المالية371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال69.1720210شبكات حاسوبية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1464.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-29حماه05150061351فاتنميمونه طاهر اسعد252409202573

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2441.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-03حماه05100004240حنانطيف راتب فرحة252509202574

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-07-25حماه06120006330زين الدارراميا عبد الكريم اسماعيل252609202575

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.0420150زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01حماه05050052683جميلهساميه ياسين العباس252709202576
المعهد التقاني معهد1990-07-18حماه05100012422نظميه عربميرنا بديع سلوم252809202577

الزراعي

وزارة التجارة الال70.6820110انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050162622حاجهسقراط محسن ابراهيم252909202578

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1311.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01حماه05050130547سمرليال احمد العلي253009202579

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2012.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020043530شمسهعال فيصل جبيلي253109202580

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال248.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-08حماه05150080332وفاء طالبرنا سليمان علي253209202581

والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010252522ميادهفاطمه انس الخليل253309202582

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال90.3620200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

49مساعد فني

وزارة االدارة المحلية 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2013.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-04-07حماه05150085006عبيرمحمود يوسف ابراهيم253409202583

والبيئة

359كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1357.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-25حماه05010617262نجوىبتول هشام حجازي253509202584

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3473.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-08-20حماه05150061594فاتنكلود طاهر اسعد253609202585

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة1102عامل مهنيوزارة الكهرباء309فني طحن

صناعي

407

وزارة االدارة الال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01حماه05150096543نديمههدى محمود منصور253709202586

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-20حماه05150108884مثالهغزاله محمد المحمد253809202587

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-07-20حماه05160045572مسيرهرؤى عدنان الرمضان253909202588

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8520210تربية موسيقية

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1769.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-16حماه05120029318اكتمالهديل غسان بدور254009202589
المعهد التقاني معهد1999-03-13حماه05160036423سميره ونوسعبير خازم منصور254109202590

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال73.7120200كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 18

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 40

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

16

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20حماه05020028185تحفهنهى أحمد الخليل254209202591

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-29حماه05030047612حفيظهموزه محمد السليمان254309202592
المعهد التقاني معهد2001-01-27حماه05030037512ميسره ديوبمالذ محمد العكاري254409202593

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال78.1120200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التجارة 49مساعد فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1417.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-01حماه05170024064فاتنراما فايز احمد254509202594

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03حماه05150129370ناجيهنرمين محسن جنيد254609202595

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال193.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-10حماه05150007544سعادنبراس عبدو االحمد254709202596

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1386.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150069156ريمزينة فراس جنيد254809202597
وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة الماليةالال1688.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17الرقة11040036902سميرهحال ماهر الموعي254909202598

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05160036886منهل سلمانهاجر محسن العيسى255009202599

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدل365منشئوزارة الماليةالال65.5020200شبكات حاسوبية

تقاني

402

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160037104منهل سليمانهيماء محسن العيسى255109202600
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-16حماه05140002636تمره محمدنوار نورس محمد255209202601

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030060692مفيدهسوزان محمد بدور255309202602

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-02-05الالذقية06100028177وليمزينب احمد محمد255409202603

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8220210تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05160026440مريمجميله ممدوح سالمه255509202604

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-25حماه05210027036بهيههيفاء خالد السلوم255609202605

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1996-01-01حماه05160032520فاطمةمحمود حسن زيد255709202606

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8920152

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حماه05040016880فهيمةسحر راشد رمضان255809202607

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حماه05170005967سماهر بدرانعال أيمن حسن255909202608
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05150022491صباحوالء لؤي الدالي256009202609

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1997-07-01حماه05190007680وفاءجيانا صبحي حامد256109202610

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 365منشئوزارة المالية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4920180

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-18حماه05120016115مريمميسم محسن االبراهيم256209202611
وزارة الزراعة الال403.00200310ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-08-10حماه05140018870جميله البواديوسيم حسن غرير256309202612

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1976-04-02حماه05030040480رده كلخهفادي يوسف كليمه256409202613

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال71.5419960دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-23حماه05190007681وفاء عليجوليانا صبحي حامد256509202614

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد اعداد معهد2000-03-15حماه05020000091نائلةابتسام بكور البكور256609202615

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.5020210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-01-30حماه05150094774ثناءريم مالك يوسف256709202616

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.3020200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة الماليةالال1843.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-29حماه05170000955منالديما طالل قاسم256809202617

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1533.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05120006250سمركاتيا عبد هللا العبد هللا256909202618

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-02حماه05190005123نعيمه خضورسلمى نجيب صقر257009202619
وزارة الزراعة الال344.00200910ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-08-01حماه05010703624سميرهشادي معن سليمان257109202620

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 223مراقب زراعي

وحماية المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25حماه05010239322اميرهسميه محمد المصطفى257209202621

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال384.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-03-05حماه10270002476آسيانسرين رفعت صالح257309202622

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1996-04-02حماه05060034662صفاءدعاء صالح األسعد257409202623

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال72.8220170مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-12حماه05120045357ايمان االبراهيمفوزه نصر العاكوب257509202624

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حماه05100058245منوهنجاح علي المحمد257609202625

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-28حماه05150047657اكتمالشروق هيثم ابراهيم257709202626

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-17دمشق05050069851بلسمإنانا احمد الخطيب257809202627

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2809.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-06-16حماه05160036070سهام شاميايهاب موسى سلمان257909202628
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-01-15حماه05100036678منيرهانصاف عيسى دال258009202629

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-21حماه05170012006نعيمه حمادهديمه هيثم حماده258109202630
المعهد التقاني معهد1998-01-15حماه05010648643لميانور الهدى رياض مصري258209202631

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 267محاسبوزارة الصناعةالال72.4220170محاسبة

وحماية المستهلك

281مدقق

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05220005937طردهعلي عوض الضاهر258309202632

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد2000-01-09حماه05120014925نصرهنور مشهور العلي258409202633

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.0720200عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010003388أملنوره عدنان الطيار258509202634

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال74.1620160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد1987-10-15حماه05150027991رديفهجهان منير جمول258609202635

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال65.5320120

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-04حماه05110022811مريم الحسنرقيه رمضان اسماعيل258709202636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-17حماه05100001177سمرحال هيثم محفوض258809202637

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

التربية معهد2001-01-02حماه05070032536ثراءكلوديا جول بدره258909202638

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.3120210

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05030060565جميلهرهف احمد نور الدين259009202639
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-28حماه05150105114سميرهرزان علي علوش259109202640
وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال129.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-07-19حماه05150053065غمرهمريم محمود ابراهيم259209202641

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1985-08-01حماه05010182422سحرريم ياسين سريو259309202642

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال79.8020060

المعهد اعداد معهد1986-10-01حماه05030039691منتهاغاندي رمضان العبود259409202643

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9720070تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-08-01حماه05150029965سميرهفرح لبيد سالمه259509202644

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.2820190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1992-01-01طرطوس10010093175احالمنغم غسان حسن259609202645

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9420120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-01-10حماه05150029964سميره ابراهيممرح لبيد سالمه259709202646

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال80.8220170

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد اعداد معهد1992-01-15حماه05100000870هيامكلود غسان بولص259809202647

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6320110تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1790.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120038730رمزهحيدر هاني حسن259909202648

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال827.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-14حماه05030040872ثمينة العيسىبشرى أحمد شيخ صالح دنيا260009202649

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-21حماه05190007597سحر حسنصبا عز الدين مصطفى260109202650

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1120180تربية فنية

وزارة االدارة الال2099.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05120047820صبحيه البكورعبد الكريم نصر البكور260209202651

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال225.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05110024363مهاعلي محمد ناعم260309202652

والبيئة

وزارة االدارة 10جابي

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة الال120.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05020020934مريمسماهر أحمد المليحان260409202653

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2742.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-05-01حماه05140007419وجيهاغيدق حيدر علي260509202654

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05150107145عنايةدعد عزت تركي260609202655

المحلية والبيئة

37شرطي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال2636.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-05-12حماه05160054514غزوىزينب فؤاد ابراهيم260709202656

الجاهزة

وزارة الزراعة 273

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 239مراقب

المائية

984كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2531.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-07حماه05030051215سوريةمروة صالح الصالح260809202657

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

ثانوية تقنيات ثانوية1999-04-05حماه05010169825يسرى الصالحعبد الناصر غسان الدوري260909202658

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2792.0020180

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1997-01-10حماه05160062102نظيرةعلي عبد السالم عباس261009202659

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2111معلم حرفةوزارة التربية2178معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2520193

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2063.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030014609سوسنرنيم حسن الشقيف261109202660

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1988-08-01حماه05110012384ثريهأنور احمد النابلسي261209202661

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 969فنيوزارة الموارد المائية968فنيوزارة الموارد المائيةالال68.7120172

المائية

955فني

المعهد التقاني معهد1990-04-01حماه05200077595اميره حسنجعفر محمود الرمضان261309202662

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2120معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8920129تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع282فني كهرباء

368كاتب اولوزارة المالية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1979.0020136علميثانوية عامةثانوية1989-01-05حماه05200092172نجاحهاني عبد الكريم الشيخ احمد261409202663
المعهد التقاني معهد1984-09-09حماه05030021127جوليانامارلين جرجس العوض261509202664

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة نعمال61.7220040

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20حماه05070032422فيروز بدرهرولين ميشيل الحمدان261609202665

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2711.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-06-20حماه05010221655ناديا كزكزسالم أحمد األمير261709202666

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة الماليةالال1839.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-20حماه05120025150سفيرهمايا ياسر الحايك261809202667

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05140029146كوثر يوسفريهام يوسف درباس261909202668

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9420110تربية فنية

وزارة التجارة الال293.0020100تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1992-07-28حماه05210022110ميساءمحمد نديم الشاميه262009202669

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

المعهد التقاني معهد1991-06-15حماه05210024203ميساءبراءه نديم الشامية262109202670

التجاري

مصارف 

وتأمين

267محاسبوزارة الصناعة379كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة الماليةالال68.6820130

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2089.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-23حماه05110021032الهامرهام سليمان االحمد262209202671

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01حماه05160004192سعدهرجاء محمد حاطوري262309202672
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حماه05130027461كفاعنود ابراهيم الدالي262409202673

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-08حماه05120003745رجاءنور عيسى رحيلي262509202674

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال68.7120200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة21

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

المعهد التقاني معهد1988-10-20حماه05110018707فهميه المحرزرشا صالح المحرز262609202675

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.7120100إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1991-05-16حماه05170035343ثناء خنسهوالء احمد عبيدو262709202676

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال71.4620120

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020157أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05160028457حسيبه اسماعيللؤي عباس الونوس262809202677
وزارة االقتصاد الال1764.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-02حماه05140007427وجيهارنيم حيدر علي262909202678

والتجارة الخارجية

362كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1998-01-24حماه05160031792مها الونوسعلي حسن الزعزوع263009202679

زراعية

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةنعمال3141.0020163

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

407

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2168.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08حماه05130013400امينهشهيره نجدت عديره263109202680

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0019973أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-20حماه05150062097توفيقهمحمد صالح صالح263209202681
المعهد التقاني معهد1992-09-10حماه05180009117نجاةعلي عماد المحمد263309202682

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2111معلم حرفةوزارة التربيةالال68.4220144

المعهد التقاني معهد2001-01-03حماه05050086924أميرة شرتوحعال مازن شرتوح263409202683

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.5120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-04-17حماه05050119062نومهفاطمه رشيد الحسين263509202684

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7820210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1998-08-05حماه05010679303أمونراغده ذكرى قطاش263609202685

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9220190تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010529511مريم الحفيانرهام عبد الرحيم الجابر263709202686
وزارة الزراعة الال390.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-20حماه05110025378امل العليمارلين عيسى العلي263809202687

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05160047377روادماجد سليمان االبراهيم263909202688

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال72.9320172

المائية

973فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-23حماه05020029216شمسهرنده نزيه الدرويش264009202689

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2690.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-19طرطوس05110024826سالمرهف اسد المحمود264109202690

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

58قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-15حماه05020058374رقيه المحمدرانيا ابراهيم العبد السالم264209202691

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1971-05-03حماه05130028899شهدهفيروز محمد ربيع264309202692

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

361كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1462.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05110023687انتصار الناعمنغم عيسى ناعم264409202693
وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2508.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-10حماه05020082485هيفاء الخطيبملكه مرهف حمدو264509202694

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال370.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-02حماه05140017391مريمهناء محمود سلمان264609202695

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 217مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1496.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-30حماه05010968258نديمهرهام حسام سالمه264709202696

المحلية والبيئة

37شرطي

التربية معهد1999-01-01حماه05180008103عفاف الصالحلمى سليمان محسن264809202697

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال70.0020180

المعهد التقاني معهد2001-01-03حماه05160048049اكتمالصبا جمال ربيع264909202698

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال67.5220210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

المعهد اعداد معهد2000-12-22حماه05100057390فدوهزهور حسين الصطوف265009202699

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4220210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01حماه05020105116صبحية الخميسرغد عبد الباسط الدرويش265109202700

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-03-06حماه05070015516اميرهديمه هيثم شاهين265209202701

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2137معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال66.8920150

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100068322ايمان الصطوفمنال خالد الصطوف265309202702
المعهد التقاني معهد2000-09-15حماه05050109456رويدهاليسا جميل اسماعيل265409202703

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال75.3520200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

374كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-21حماه05200013048سارهمجيده عبود اليعقوب265509202704

المحلية والبيئة

5شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-10حماه05100040935اسماءفاطمه حبيب ورده265609202705
وزارة التجارة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3213.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-04-13حماه05180036018قمراالء مصطفى صالح265709202706

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة التجارة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2798.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-21حماه05170039631ليلىحنين ياسر شلدح265809202707

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1994-07-15حماه05010335027ايمانفرح ممدوح مهاوش265909202708

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال86.3320150

وزارة الزراعة الال255.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-02حماه05150007885فاطمهايه طارق قزمول266009202709

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االقتصاد 959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال2300.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220037532عذره االحمدضياء الدين غزوان االحمد266109202710

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاتي معهد1980-01-27حماه05110102711حياهنهى عبد الكريم اليوسف266209202711

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال66.2120040مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

المعهد التقاني معهد1996-07-04حماه05150009602سحربشرى عدنان عيد266309202712

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

374كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال69.1220160

المعهد التقاني معهد1995-03-02حماه05010348975ريمههناء ابراهيم عبود266409202713

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية نعمال66.3920190عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05200085019نضالنور خالد الرواس266509202714

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1708.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05020027766تركيهنور عبد الناصر االبراهيم266609202715

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

تركيه عبد العزيز العبد 266709202717

السالم

المعهد تقاني معهد1992-01-01حماه05020055805سهير

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال63.6120150مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد1986-06-24الالذقية06020027048اسيشيرين يوسف خليل266809202718

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9720090تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حماه05050136833بخيتهنجاح احمد اسماعيل266909202719

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1444.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-18حماه05050034291سميره زينوأمنه علي سلوم267009202720

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1347.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05160045042لما األحمدنور فادي ابراهيم267109202721
وزارة التجارة الال1658.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-22إدلب07090084613إنتصارهالة عبد الحسيب الشلح267209202722

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية363كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1976.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-21حماه05010374527فاطمةعبير هاشم الخلف267309202723

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020169أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-07حماه05120001003نبالعدنان علي ناصر267409202724
المعهد اعداد معهد1997-04-07حماه05010368851صفاءضياء حمزه كنعان267509202725

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2520180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1988-03-03الالذقية06170012538هالهنورا فيصل احمد267609202726

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8120110تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1265.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-08حماه05160041542فضه زيوديارا ابراهيم صالح267709202727

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-22حماه05010295139الهامرابعه عيسى العلي267809202728
وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال2246.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-08حماه05010390753فاطمهغنى طارق الحسن267909202729

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05200079958كوكب العباسيزن آصف القيصر268009202730
المعهد التقاني معهد1984-07-08حماه05070005695شمسهخالد عناد المبارك268109202731

الصناعي

2166معلم حرفةوزارة التربيةالال66.4820084تبريد وتكييف

وزارة الزراعة الال379.0020128ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-01حماه05130024530رغيدهضياء جميل برنيك268209202732

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-05-23حماه05010139260مريماماني جهاد محمود268309202733

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2142معام حرفةوزارة التربية2137معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال74.1720190

المعهد التقاني معهد1980-03-22حماه05010165829سعادفهد زياد افرنجيه268409202734

الطبي

404مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.3020013مخابر

المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05200001275شذاماريا رامي باشي268509202735

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2140معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2142معام حرفةوزارة التربيةالال85.0720200

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05160025496شهيرةعلي محمد اسماعيل268609202736
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-21حماه05140018732سلمى حسنشذى عبدو عاقل268709202737
1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال2951.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-06-01حماه05200004312ثراءجميل لؤي الديوب268809202738
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-27حماه10110009865انيسهلما احمد شدود268909202739

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-02-23حمص04170057664هدىعمر عبد العزيز فرزات269009202740

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.3220183تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-08-20حماه10100026504نجيحهلميس يعقوب علي269109202741

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال67.5720140

الداخلية وحماية 

المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

المعهد اعداد معهد2000-01-31حماه05010199883سمررائده عبد اللطيف ابراهيم269209202742

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7520200تربية فنية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-01حماه05120052072مريم محمدربا خليفه حمود269309202743

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2618.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-02حماه05160049432جهينة ابراهيمرغد اكرم السعد269409202744

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 1103مراقب

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد اعداد معهد2000-01-04حماه05010016748فاطمة البرازيسالي عبد العزيز درية269509202745

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.2120190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1992-07-14إدلب07090084493روعةشاهيناز مؤيد الشلح269609202746

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.1020130

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة التجارة الال283.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-03-10حماه05010154724نهلهضحى عبد اللطيف الحمصي269709202747

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1990-09-25حماه05020014678اسميهفاطمة احمد الصباح269809202748

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربية2154معلم حرفةوزارة التربيةالال70.5420110

تقاني

402

المعهد التقاني معهد1998-01-02حماه05100001755هيفاء دويبرهام نصر نجار269909202749

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال67.1920200طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1466.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-07حماه05090018549دابله االبراهيمروان قيس االبراهيم270009202750

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال373.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-01-10حماه05130024226رتيبهرحيق اسعد اسماعيل270109202751

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05020042187خديجهباسم ابراهيم الحاج علي270209202752

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2681.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-01حماه05130010149مجيرة حسونميار خليل حمودي270309202753

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-04-07حماه05100001750سلمىهيفاء فهد دويب270409202754
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1394.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100051767رنانور احمد اسبر270509202755

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2588.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05110020846جهيده المحرزفرح سمير المحرز270609202756

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة التجارة الال2502.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-02حماه05160025222كبرياءحنين يوسف نصر270709202757

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 239مراقب

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2638.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-06-10حماه05160025518صفاءلين محمد اسماعيل270809202758

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-13حماه05120052283نجاح زيودسنبلينا محمد برهوم270909202759

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-04-22حماه05010242966ماجدهدانيا جهاد قوجه271009202760

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2120200تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-01-18حماه05200097502مريم الخالدعفراء عبد المنعم العلي271109202761

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2120210تربية فنية

وزارة االدارة الال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05020048557خديجه العمرفاطمه محمد الحردان271209202762

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-09-05حماه05020087031فاطمهبيان عوض عساف271309202763

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.4620200تربية فنية

المعهد اعداد معهد2001-09-01حماه05200017120ثريا العوضميرنا نهاد عوكان271409202764

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5320210تربية موسيقية

المعهد تقاني معهد1995-07-06إدلب07090084572روعةيحيى مؤيد الشلح271509202765

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال65.5720182

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1992-09-05حماه05200007841منى حنا جرادمياده منذر توما271609202766

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5520120تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2001-06-13حماه05200012032هناء حديدهماري درغام بركات271709202767

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3920210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1991-07-08حماه05200003075نوال قنابرنيم نزيه دعاس271809202768

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.8220130تربية موسيقية

وزارة الموارد 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال181.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس05200076653شميله ونوسانفال آصف السلوم271909202769

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال287.0020124كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-05-20حماه05030049544خالديهسعيد عبد السالم العيسى272009202770

وحماية المستهلك

309فني طحن

المعهد اعداد معهد1980-08-02حماه05210017679هدىمها شيخو الحمويه272109202771

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1020030تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1599.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10حماه05200097843انتصاراليسار طالب ابراهيم272209202772
المعهد اعداد معهد2000-01-03حماه05120043064فاطمهساره خالد الصوراني272309202773

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1020210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-06-17حماه05220003154ختامغنى سالم المحمد272409202774

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.4220210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2001-01-22حماه05120043068خديجهمريم سالم الصوراني272509202775

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.8520200تربية موسيقية

وزارة الشؤون الال2453.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-27حماه05220003113ختام الدهشامل سالم المحمد272609202776

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

957كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-27حماه05150085978سهام حسنفاتن سليمان حسن272709202777
المعهد التقاني معهد1999-05-31حماه05110021648ابتسام االسعدرشا حافظ سالمه272809202778

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.8220190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1738.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-14حماه05020049943فاطمه الضامنخديجه عبد العزيز العبيدي272909202779

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1568.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05200009234شهيرهنيرمين نضال القربه273009202780

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-10حماه05140006705نخيله ابراهيمميلي رفعت سلوم273109202781

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-10حماه05160012521نهادسهام احمد عباس273209202782

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1936.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-01حماه05190033327عليا عباسراما محسن حبيب273309202783

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

359كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1524.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05220023334منىبديعة ابراهيم االحمد273409202784

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال254.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-07-01حماه05010798553عنودبدور محمد العلي273509202785

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-02حماه05160029594سهامندى علي عباس273609202786

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-08حماه05200051690ضحيهحنان حسن العمر273709202787

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-10حماه05150005288مطيعهسجى محمد الشيخ علي273809202788

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال74.3520130

وزارة االدارة الال1692.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حماه05140029836غاده سلومراما عناد احمد273909202789

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-12حماه05150000698زينإيالف فواز ابراهيم274009202790

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5420130

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-19حماه05120051289نجاحثريا حسين الهزاع274109202791

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال195.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05حمص04010927917امنهفايزه عبد الكريم الرفاعي274209202792

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1787.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020025863حسنهبتو عمار العجمي274309202793

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2795.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-06-13حماه05050218303فلايرروان علي سكماني274409202794

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05011006534بديعهراما عبد الجبار دهنه274509202795

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050089487مريم سكمانيهال علي احمد274609202796

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 973فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال72.6620190

المحلية والبيئة

16مراقب فني

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2298.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010729296بديعة حميدة كوجانهال عبد الجبار دهنة274709202797

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال300.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-05-05حماه05010107235سميرهمياده فؤاد ارناؤوط274809202798

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-04حماه05110001679سريهسحر مصطفى بناوي274909202799

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-05-20حماه05110001504سرية بناوينسرين مصطفى بناوي275009202800

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.3520070سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-15حماه05010378365توفيقهغاده علي الدرويش275109202801

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1371.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010777443غصونريم حمزه عجاج275209202802

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حماه05180033615خضره كنجورشيده محمد خضر275309202803

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-12-26حمص04060026716نجود ابراهيمبنان علي ابراهيم275409202804

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حماه05010317090ندىسالي حسين الرجب275509202805

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-01حماه05180032611امينه عجوعبدو عز الدين حبللي275609202806

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاتي معهد1995-09-01حماه07110035709موجفةأسماء حسين الطيب275709202807

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال65.4620170تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-29حماه05180033621خضرههجر محمد خضر275809202808

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1272.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-27حماه05010365996روزيتنيرمان محمود االحمد275909202809

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1713.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010253501انتصارحنان موسى السليمان276009202810

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-03-08حماه05150018536سمر عبيدومحمد ناصر سعود276109202811

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةنعمال71.9020210

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1357.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-22حماه05150115320رجاء عليباسل محمد العباس276209202812

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-03حماه05200076156يوالساره عبد الكريم زليخه276309202813

الزراعي

وزارة الزراعة الال85.0120210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2397.0020180شبكات حاسوبيةثانوية صناعةثانوية2001-01-24حماه05200088293مريم جماشيريبتول عبدو جماشيري276409202814

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1728.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حماه05010374542سارةبشرى خالد الخلف276509202815
1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2927.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-01حماه05150102919آمنة ابراهيمعلي محمد زاهر276609202816
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05020050071سهامآالء زياد العبيدي276709202817

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية983فنيوزارة الموارد المائيةالال75.2920180

المائية

977فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10حماه05010455747مريم الدرويشكاترين حيدر الدرويش276809202818

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1814.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-24حماه05050138765هدى عدرهرهف انور عسكور276909202820

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية288

المائية

950كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05030011269كيندافدوى مشهور المحمود277009202821
المعهد التقاني معهد1992-04-19حماه05050059398فاطمهسوسن فارس الحموي277109202822

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2074مدرس مساعدوزارة التربية2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7620140

المعهد اعداد معهد1991-03-15حمص04170057782نهلة فرزاتنسرين محمد أمين طالس277209202823

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0420120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1979-07-18حماه05030034416مهدية الصالحخالد نواف شربوطلي277309202824

الصناعي

وزارة التجارة 971فنيوزارة الموارد المائية574مساعد فنيوزارة الدفاعالال63.9019993تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05010249810حناننور الهدى حيان الجوج277409202825

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1583.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160027852نهيدهسلطان عبد الرحمن ابراهيم277509202826

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال2443.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05220006888فاطمةعلي رضوان التركة277609202827

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010368101مريمعبد المعين عبد هللا زينو277709202828

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.8920150إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

وزارة الزراعة الال2540.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05160025515فيروزعال علي اسماعيل277809202829

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1993-01-03حماه05010575498غادهجورجي نزيه عيالن277909202830

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8020170تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05020116969هدىاريج حيان العثمان الفارس278009202831

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 954فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال86.8020180

المائية

973فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-07حماه05050024859حسن حمادهريم فايز الزريف278109202832

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-03-21حماه05010083421زهوهلوسي مروان سعود278209202833

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8920120تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1844.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05010666659سليمهالفت ابراهيم علي278309202834
وزارة التجارة الال2092.0020160علميثانوية عامةثانوية1989-01-16حماه05010039317ميادهحسين محمد نصر عرواني278409202835

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال3127.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05010567804ايمان النشاردانيه عصام تاجو278509202836

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال العامة 309فني طحن

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

407

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2960.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05150114880مارلين حسندلع محمود االسكندر278609202837
وزارة التجارة الال1500.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150118419نهلهعال غازي الحمود278709202838

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية288

المائية

950كاتب رئيسي

363كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال2433.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-04-28حماه05010355243فاديا احمدإياد عيسى سالمه278809202839
وزارة الشؤون الال1534.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-27حماه05050013960هناديمروة ماهر الجرعتلي278909202840

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-30حماه05160047058جميله ربيعديما طالل ربيع279009202841

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.1020100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3056.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-09-01حماه05150114282نجاه عليهنا محمد عمر279109202842

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-06دمشق05010310909لينا العليمايا ابراهيم االبراهيم279209202843
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15حماه05170038535اميرهجيهان محسن صقر279309202844
وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة الماليةالال124.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-25حماه05030059070صبحيههاني اسعد حنا279409202845

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05160012595نوالمايا اسامه خضور279509202846
المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010226546درزيهمادلين خليل اسعد279609202847

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3720180تربية موسيقية

368 من 69صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010252583سوسننور الهدى عمار جعبو279709202848

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0020210شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1985-07-28حماه05150064643نجودميس سعد مصطفى279809202849

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.4020070تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية05160037169فداءمرح علي ابو ناقور279909202850
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1319.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27حماه05150122080رينهاية محسن ابراهيم280009202851
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08حماه05160011684وجيههمنال صالح قاسم280109202852

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1608.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01حماه05160011722وزيره مخلوفريم سليمان قاسم280209202853

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-03حماه05150074750صافيهرقيه مشهور موسى280309202854

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-07-01حماه05160048010مريمردينه حسن البراهيم280409202855

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.4120100تربية موسيقية

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-13حماه05010525628عيدهردينه عبد الوهاب العبود280509202856
278كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1864.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05030025440داللنيفين نواف اليوسف280609202857
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1188.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160045645شيريننبال احمد يوسف280709202858
وزارة الشؤون الال2029.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010015529منارأمل مصطفى عصاية280809202859

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-04-05حماه05070018833ندىمرح علي حيدر280909202860

الصحي

389مساعد فني أولوزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال66.5220180مخابر

وزارة االدارة الال1361.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05050167633عائشةرقيه احمد العبدهللا281009202861

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-08حماه05160045223مفبده ابراهيممروى محمد نعامه281109202862

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0620100تربية موسيقية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01حماه05030041105لمعةليبيا منير كليمه281209202863

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2028.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-21حماه05010098273حليمهوالء غازي سوتل281309202864

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-06-02طرطوس10220046325سهام حمادينور رمضان حمدان281409202865

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3020100تربية فنية

المعهد التقاني معهد1990-08-06حماه05010622553أملأميره خالد اسماعيل281509202866

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال75.1720110

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05100014799ختاممايا بسام منصور281609202867

الصحي

390مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.9820200مخابر

المعهد التقاني معهد1997-01-10حماه05220016791دعد االسعدمريم محمد االسعد281709202868

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال61.7820200أشعة

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2404.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10حماه05030055533رديناهبه رعد الفطراوي281809202869
المعهد تقاني معهد2001-09-01حماه05030047712جمانهبتول حسن السليمان281909202870

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال69.9920210دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري
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وزارة الزراعة الال750.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-12-01حماه05100065052سميعهسماح اديب محفوض282009202871

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1994-01-09حماه05010347501هيله المباركميساء زياد العساف282109202872

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.0320130تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2847.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-10حماه05160048701فاطمةمنال ابراهيم غانم282209202873

وحماية المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد اعداد معهد1992-06-01حماه04010029713هالةحنان نصر شحود282309202874

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4220130تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160026149ناديامرح خضر خضور282409202875
المعهد التقاني معهد2000-04-23حماه05150084536رجاء محمدصفاء محمد ابراهيم282509202876

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال77.4220200غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة الزراعة الال823.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-03-10حماه05140011443فدوىأحالم أحمد إبراهيم282609202877

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-16حماه05040020321كريمه خريبوقثراء طاهر احمد282709202878

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-04-04حماه05180025423سميرهصفاء مالك وسوف282809202879

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية367منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال65.6720110أسواق مالية

وزارة االدارة الال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-14حماه05010011598صفاءسوسن عبد الرحمن شربوكه282909202880

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2765.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-04حماه05140018725هيامليليان بادي فويزه283009202881

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05160049692وجيها شعبانتغريد محسن الصالح283109202882

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2075مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3820120

المعهد التقاني معهد1993-03-09حماه05140019053نعيمهميرنا حسان فويزه283209202883

للحاسوب

275كاتب ضبطوزارة العدل2076مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6020170حوسبة صناعية

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1890.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-13حماه05200078216هيامبيلسان عيسى سالمة283309202884
المعهد اعداد معهد2000-02-15حماه05010545272وكيله االحمدساره عيسى ابو علي283409202885

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2820200تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-07-01حماه05010617304فادياامنه خالد الحسن283509202886

الطبي

405مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال89.8320210تخدير

وزارة االدارة الال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05020015615نائلهماهر عبد الكريم العبدهللا283609202887

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة1000جندي إطفاء

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010759272منارمحمد ديب حسين283709202888

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال67.5120202تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع282فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2244.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030008362داللاناس علي الميهوب283809202889

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1983-04-15حماه05010263037كوكبنبيله نواف الخازم283909202890

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي نعمال67.6120060وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1264.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-26حماه05010164001سعاد اسعدهدى سلمان اسعد284009202891

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

وزارة التجارة الال2336.0020200حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2002-11-02حماه05150070541نهله السلوعلي غازي الحمود284109202892

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني لحام وحدادة آالت 

غربلة

1105عامل مهنيوزارة الكهرباء978فنيوزارة الموارد المائية293

المعهد التقاني معهد1999-03-25حماه05150114325تركيه عمرنور مروان عمر284209202893

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال66.1420190

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

46

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05160023552طروبحال حسن االسعد284309202894

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.4220200تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1712.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-16حماه05170046699سلوى حمداننغم سمير شاهين284409202895

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

فاطمه عبد المعين الفارس 284509202896

خلوف

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1638.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-02حماه05010689582عيشه

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-06-20حماه05030007510رئيسههبه حيان المحمود284609202897

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2228.0020154علميثانوية عامةثانوية1997-03-02حماه05170008297سميرهعبد هللا محمد زينه284709202898

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المائية

960كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-31حماه05050088846خديجه الخطيبسوزان ناصر النحالوي284809202899

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8520150تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2046.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-15حماه05020099157انتصارسحر عبد الكريم حماده284909202900

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-11-01حمص04220037483بديعه عودهجيانا صالح عوده285009202901

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7320060تربية موسيقية

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال2151.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-15حماه05050157371ازدهاررهف ايمن رضوان285109202902

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2435.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه04010034320عليامنال طالب سموني285209202903

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-22حماه05110074620عفاف الخليفندى فواز القمر285309202904

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1921.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-25حماه05190013620ثناءميرنا صالح علي285409202905
المعهد التقاني معهد1993-01-08حماه05150067304رجهربيع يوسف سالمه285509202906

الصناعي

وزارة التجارة 971فنيوزارة الموارد المائية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال71.6320165تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

المعهد التقاني معهد2000-06-05حماه05010666012سعادحال عفيف عباس285609202907

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال70.8520200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

49مساعد فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-22حماه05170044536اماليهرنده سلمان سلوم285709202908
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-02حماه05170045847ميادهلبانه فادي العلي285809202909

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15حماه05120045321امنةوعد محمود العاكوب285909202910

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال353.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-09-01حماه05050174975نجاحافكار ابراهيم البدور286009202911

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة1109مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200071148امل الرمضاننور خالد الحميدي286109202912

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2838.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-05-20حماه05150017608رنا ضواديما ابراهيم عليقي286209202913

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1716.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-20حماه05030011065أندريامارين نورس العلي286309202914
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01حماه05120036568وزيره محفوضأماني يوسف علوش286409202915
وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1573.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-19حماه05010560501رجاءسبلكان حسن سالمه286509202916

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-06حماه05050116588صولهغالية موسى العيسى286609202917

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2172.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05حماه05120024756دارينبشرى رئيف دعبول286709202918

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1979-09-14حماه10160156088ماريهسميره محمد ابراهيم286809202919

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال62.6720010إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة التعليم العالي 401

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

محمد ناعس عبد المنعم 286909202920

الشحادي الجنيدي

نسرين موصلي 

كردي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1414.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05110073809

وزارة الزراعة الال455.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-17حماه05050075689عائدهبسمه سيف الدين غالي287009202921

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100056972اسعافتهاني غازي المحمد287109202922
المعهد تقاني معهد2000-01-01حماه05010408734هدى موسىبيان بسام الصباغ287209202923

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال78.9420190مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة الزراعة نعمال449.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-12-21حماه05050105656حليمه المحمدنسرين سمير عيسى287309202924

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-04حماه05120029497سروه محفوضنيفين عيسى محفوض287409202925

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2160معلم حرفةوزارة التربية2158معلم حرفةوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربيةالال67.5720200

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال2600.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-08حماه05150066881ازدهارالعفراء فائز ريحان287509202926

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01حماه06200064557يسرىسناء علي صالح287609202927
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-26حماه04080034922عربيهرنين علي الحالق287709202928

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-02-12حمص04010727821اروىرؤى موفق الملوحي287809202929

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد 275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.2820150

والتجارة الخارجية

134فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05160035571هدىالرنج يونس هزيم287909202930
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362كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة الماليةالال1791.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-16حماه04170039843حليمهسجى هاني النيش288009202931
المعهد التقاني معهد1995-01-02حماه05010159686أميرهبتول سعد الدين الباكير288109202932

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةنعمال73.1320200التدبير فندقي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1817.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04حماه05120040034ناديا ادريسنورا هيثم عبود288209202933

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال355.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-02-15حماه05160003468ندوههويدا محمد عباس288309202934

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1995-06-26حماه05010665925منىرجاء فياض عباس288409202935

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال74.5720190إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

الهيئة المركزية 22

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المهعهد التقاني 

للطب البيطري

42

وزارة االدارة الال1699.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010285912ثناءهايل حسن عجاج288509202936

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1617.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-27حماه05160038701فيروز البلولرداح ابراهيم المنصور288609202937

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-03حماه05120002171سعدهعال عبد الحسيب يوسف288709202938
وزارة االدارة المحلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2565.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-01حماه05120003139عزيزه تركيأماني محمود سليمان288809202939

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

وزارة الزراعة الال819.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-03-20حماه05160020189سهامحنان محمد عيسى288909202940

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1995-01-25حماه05160036912نجيبهبتول يحيى حسن289009202941

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5020160

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1910.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010406201آمنهدعاء ياسين ياسين289109202942
المعهد اعداد معهد2000-02-20حماه05140020140بسيمهيانا مقصود علي289209202943

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7120200تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05020050119بسيمه العبد هللاديانه فرحان العبيدي289309202944

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6420170تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-12حماه05120050715مريم أسعداسمهان شحاده ليال289409202945
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050008444اسراء قاسمهديل أحمد شمه289509202946

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 981فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال91.4120190

المحلية والبيئة

23مراقب فني

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-21حماه05010308529اموناماني محمد نور المحمد289609202947
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-25حماه05160010933امينةراما علي سليمان289709202948
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-28حماه05020015295حليمهامنه حسين العبدهللا289809202949
وزارة الزراعة الال3256.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-01حماه05160033759مها العلوشروان محمد بركات289909202950

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2801.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-24حماه05160051781سركسنغم انور احمد290009202951

الجاهزة

273

وزارة الزراعة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2630.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-08-17حماه05150042831زايدهآالء محمد ابراهيم290109202952

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة1103مراقب

الجاهزة

273

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07حماه05120055753سهيال عليويناهد عابد رضوان290209202953
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-16حماه05150078428رفيقهنادين مروان عيسى290309202954
502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2288.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-10حماه05010454299زاهدهسحاب عبد الجبار حماش290409202955
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1284.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17حماه05100062999سلمىزينب عبد العزيز دوحه290509202956

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

المعهد اعداد معهد1999-01-23حماه05170046570غادهمرح هاشم نجال290609202957

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.8520180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1991-02-22طرطوس10020027722دوالتديما سهيل سقور290709202958

للعلوم المالية 

والمصرفية

947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال66.0220140أسواق مالية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2863.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-01حماه05050053698سالم ديوبيمام عمار الشعراني290809202959

وحماية المستهلك

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء309فني طحن

وزارة التجارة الال1444.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05030037518عدنيهدياال محمود العكاري290909202960

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دمشق03010174363ايمانهبه علي مصطفى291009202961
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2350.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10حماه05100037919عزيزهرشا نورس سليمان291109202962

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08حماه05100066210وزيره جنيدجروح حسن حسن291209202963
المعهد اعداد معهد1997-08-02حماه05010603165محاسننورهان حسن ابراهيم291309202964

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.1420170تربية فنية

المعهد اعداد معهد1992-06-15حماه05030018350رئيسه العيسىفاطمه محمد ابراهيم291409202965

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3020120تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-05-22حماه05150028566نصوحهيا عباس السلوم291509202966

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.2120180تسويق

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1989-05-20حماه05140024318مدينهاحسان عدنان جرماشي291609202967

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال71.7820110عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-16حماه05020029447نعيمهسماح عبدهللا الحيالوي291709202968
وزارة االدارة الال1658.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-10حماه05030047720جمانه ابراهيمسالف حسن السليمان291809202969

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3355.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-26حماه05130014744يسرى حسنروز محمود الدالي291909202970

واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010296107نزهه مجحودنسيبه حسين حسون السودين292009202971

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.7620210المساحة

المعهد اعداد معهد1993-06-18حماه05050045586رابعه نصرههبة علي نصره292109202972

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.2420170تربية فنية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-25حماه05150107111هدولغروب فجر خضور292209202973

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة الزراعة الال2735.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-01حماه05190013013نسرين الموسىريم محمد علي292309202974

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-10حماه05150109618سعادامل احمد جوهر292409202975

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-12حماه05050158386امينةضحى علي العبد هللا292509202976

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية363كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-20حماه05050114655رتيبهأوان يونس الوسوف292609202977
وزارة االقتصاد نعمال147.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-01-02حماه05020076007هالهمنار عدنان حمشو292709202978

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1519.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-06حماه05150094021سميرهبشرى يوسف مصطفى292809202979

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-25حماه05220003671نجمه المحمدسهام غضبان محمد292909202980
المعهد التقاني معهد1986-07-05حماه10180008805نهادأريج رمضان علي293009202981

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال61.8320090

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

وزارة التجارة 73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1989-04-07حماه05100041093سورياماريا صالح حسين293109202982

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال69.4420100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-16حماه05070018222ساميه وردغيداء عبد هاشم293209202983

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050119873نهلهنجوه سليمان المحمود293309202984

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17حماه05150104957سهامنرمين محمود خضور293409202985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه04010453942انتصار تفاحهنور الهدى اصف العلي293509202986
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-15حماه05100056286سوريانادين صالح حسين293609202987

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةنعمال2775.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-09-06حماه05180033405سعادخزامه محمد علي293709202988

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة الال1378.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-10الالذقية06110086211نداءلينا عبد العزيز سعاده293809202989

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08حماه05150024978جيهاناالء اكرم سلوم293909202990

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010700030كوثر كريمنور حسان هبره294009202991

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال65.5720210

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1373.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05020030728سميرهآالء عبد الحميد العثمان294109202992

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2935.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-07-31حماه05150023751جميلهرشا محمد بلول294209202993

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1986-02-02حماه05140021485سميرهكليله جودت احمد294309202994

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4620060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 238مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-22حماه05140021434وفيقهربا علي قاسم294409202995

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-03-01حماه05010925310فضه الشبهرميساء عبد الرحمن المحسن294509202996

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0720210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1987-05-22حماه05090014233رويده عياشتهامه عدنان عياش294609202997

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.1720070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال410.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-01حماه05140033293نجاحهيام اسماعيل رضوان294709202998

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1993-02-20حماه05170016645نجاح عليوالء سميع علي294809202999

الزراعي

وزارة التجارة الال77.7420170بساتين

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

304فني غربلة

وزارة التجارة الال2403.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-08حماه05010682669يسرىسميره عبد الكريم الغنطاوي294909203000

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 289مدقق

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال356.0020044كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-11-01حماه05100066232فوزه زاهربهاء بدر حسن295009203001

الداخلية وحماية 

المستهلك

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1020فني كهرباء

المعهد التقاني معهد1988-02-05حماه05040003009مهديهصفاء ناجي أخرس295109203002

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال86.5020100إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المهعهد التقاني للطب 

البيطري

مصرف سورية 42

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة77عامل حاسب

تقاني

401

المعهد التقاني معهد2000-04-22حماه05150057333سلوىميار محسن عيد295209203003

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال68.4120210طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية الطب 

البشري

وزارة التعليم العالي 31

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

8

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2315.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حماه05120043267وضحه العارفهيفاء علي الحسين295309203004

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1997-05-08حماه05050063776نعماتمحمد مصطفى قاسم295409203005

المركبات

وزارة التجارة الال3497.0020160

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

وزارة االدارة الال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04حماه05030068230فضهماهر خالد العيسى295509203006

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 35شرطي

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-10-22حماه05050135729نعمهحال شعبان المحمد295609203007

الطبي

1018فني صيدلةوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.8620160صيدلة

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-22حماه05150057358سلوى عباسيزار محسن عيد295709203008
المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05120050877نجاحمحمد علي محبوبه295809203009

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2160معلم حرفةوزارة التربية2158معلم حرفةوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7820182

المعهد اعداد معهد1995-08-19حماه05170022458هندسعاد مهنا شدود295909203010

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2120150تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2997.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-09-22حماه05050071211روعة جرعتليهبة ابمن الجرعتلي296009203011

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء407

المعهد التقاني معهد1996-07-17حماه05150006540خديجةمي رسالن حشوم296109203012

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.4320180محاسبة
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281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-18حماه05160051614هندعبير اسماعيل صقور296209203013
المعهد اعداد معهد1991-06-01حماه05010803987امينهمالذ محمد توفيق السلوم296309203014

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.9920160تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-09-19حماه05010565941صبريهعبد الصمد خالد الخليف296409203015

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون 2068مدرس مساعدوزارة التربية2154معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5020140

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010607407ابتسام نويرياسمين عبد المعين نوير296509203016

التجاري

وزارة التجارة 267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال79.4520200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05010699720امل سواريرافت ناجح كريج296609203017

التجاري

وزارة التجارة 373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.2520210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

وزارة التجارة الال2266.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010336131صفاء النعسانحكمت فيصل العيسى296709203018

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال139.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-04-10حماه05050113172صباحخديجه محمد تقال296809203019

الداخلية وحماية 

المستهلك

370كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-12حماه05190035384موليهساميه سليمان اسعد296909203020
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05120043750وضحهأمين علي الحسين297009203021

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية2001-01-06حماه05150079121موضىسلمان احمد غصون297109203022

زراعية

وزارة التجارة الال2730.0020190

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية309فني طحن

صناعي

407

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05010560113جميلهيوسف سلمان سالمة297209203023
1099عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2991.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-01حماه05100068907سكينهطالب محمد علي297309203024
المعهد التقاني معهد1991-01-28حماه05050119829نهلهافتكار سليمان المحمود297409203025

الزراعي

وزارة التجارة الال61.7720130علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

التربية معهد1997-06-02حماه10270020728انعامنورمان محمد حسين297509203026

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.6920190

وزارة االدارة الال1585.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-17حماه05100016602ثناءانعام مهدي العبد هللا297609203027

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 36جابي

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01حماه05190021304سعده عليرنيم سمير السعود297709203028
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100021113هدىملك مصطفى الشاويش297809203029
وزارة الزراعة الال449.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-15حماه05140010176شهدهعديله عادل عيسى297909203030

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 208خفير حراجي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد2001-03-01حماه05170004610غصون عوضسونيا رياض هاشم298009203031

الصحي

1016فني مخبروزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.8420210مخابر

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-01حماه05160009028جمانهرحاب عبد الطيف االحمد298109203032
معهد التربية معهد2001-10-29حماه05030027753سالم عطيهآيه خضر ملحم298209203033

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3920210رسم

وزارة الزراعة الال347.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-09حماه05090026131مريمربا محمود محمد298309203034

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 279أمين مستودع العددوزارة الصناعة1104مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حماه05160007880اميره عسافعال محمود حمدان298409203035

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05140005431فاطمةميس عمار سلوم298509203036

الطبي

398مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.3520200صيدلة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100021096هدىناهد مصطفى الشاويش298609203037
المعهد التقاني معهد1987-03-31حماه05050134477سحرعبير حسين صهيوني298709203039

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.3420110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 230مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2023.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10حماه05190007493مريم الخطيبنرمين محمد الخطيب298809203040
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05200085928عندعلي محمد الخليف298909203041

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-08-15حماه04190051726سميرهمريم علي الديوب299009203042

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.7220120علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-02الالذقية06020061559احكامزينب سالم عبده299109203043

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7420200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-04-20حماه05140004386هدى غنومزينه زيان حميدوش299209203044

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.1720200صيدلة

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05020054474تركيهبشرى عبد الحميد الزود299309203045

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال87.1420200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-01-20حماه03320012063غفران حموداالء عزيز موسى299409203046

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال68.2120150

التربية معهد1995-09-04حماه05170041129داللريما صدوح صبره299509203047

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1020160

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10حماه05070044526فتاهمريم جهاد العلي299609203048
المعهد التقاني معهد2000-12-21حماه03320012068ميساءزينه رياض موسى299709203049

الصحي

390مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.1420200مخابر

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2138.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100043313جهيده ديبباسمه احمد ديب299809203050

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010312723ضحىنسرين محمد عليوي السلوم299909203051
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05110000879كنانبشرى سليمان ابوديوب سعيد300009203052

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05110001182ثناء سعيدهمسه صفوح ابو ديوب300109203053
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1300.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-20حماه05020020740مريمعبير حكمات الدلي300209203054

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-25طرطوس05010628113مريمدعاء حامد العلوش300309203055

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2389.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-22حماه05140009216املكنده عفيف ديوب300409203056

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

29جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-06حماه05020052228تركيهالخنساء عبد الرحمن ابراهيم300509203057
وزارة الشؤون الال1782.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160007777ماريآن علي العيسى300609203058

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة 279أمين مستودع العددوزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال2381.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-11حماه05080000460سالم االغايارا نضال اآلغا300709203059

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1979-06-09حماه05020035826شامهرضيه رضوان الخطاب300809203060

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5520030تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-16حماه05010160721صباح الباكيرتسامي سعيد الباكير300909203061

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05140003761ونسهسلمى علي علي301009203062

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة35شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-10حماه05120024963انيسهمريم قصي الخطيب301109203063

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2161.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حماه05100033565خضرهألين ابراهيم شاهين301209203064

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1995-08-21حماه05150063034هياميزن وحيد ديوب301309203065

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2823.0020133

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28حماه05140011572عائشهبتول حسان قاسم301409203067
المعهد التقاني معهد1979-01-10حماه05020088598مريمدارين علي خضور301509203068

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحةالال59.0020010كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 18

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

38

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010163968نهادرنده محمد اسعد301609203069

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5420190

تقاني

وزارة التعليم العالي 402

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1332.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-08حماه05030023243فهميهبراءه يونس العيسى301709203070
المعهد التقاني معهد1978-10-27حماه05050147501مريمافاميا حسين البيور301809203071

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.0020000

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة الزراعة الال408.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-12-05حماه05090018018فتاةدارين محسن السعيد األحمد301909203072

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 210خفير حراجي

وحماية المستهلك

295فني صويل

المعهد اعداد معهد2000-06-22حماه05150064054نداءرؤى محمد حداد302009203073

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.2120200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-10-17حماه05160022876رانيا العليمي احمد ابراهيم302109203074

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية365منشئوزارة الماليةالال68.4620210

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

وزارة االدارة المحلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال116.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05150002466سميحهراما انعام خلف302209203075

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05160020686جورجيتعلي موسى أحمد302309203076

الهندسي

وزارة التجارة الال72.9920174المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 358فني/مساعد مهندس وزارة النقل313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

وزارة التجارة الال117.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-01حماه05020054685مريمسالم رشيد العلوش302409203077

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1886.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-02حماه05010155845امينهعبير محمد الكفت302509203078

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال209.0020115علميثانوية عامةثانوية1993-05-01حماه05010763477فاطمةكنان محمد العباس302609203079

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3107.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-01حماه05160036872منهل سلمانهيا محسن العيسى302709203080
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-01حماه05030023724رانيانورمان ابراهيم الونوس302809203081
وزارة االدارة الال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05100030504فوزهبسمه احمد العبدهللا302909203082

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-05حماه05090026092سميحةمصطفى ممدوح محمد303009203083

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال69.8020137انتاج

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 303فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-28حماه05050145057اعتدال منىعبير مفيد الحموي303109203084
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2277.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220005224حليمههبة محمود الناصر303209203085

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-26حماه05050138095رويده موسىماري منذر موسى303309203086

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05100043913هالهعزيزه امين خضور303409203087

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1289.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-23حماه05220009039هجمهاريج علي المرعي303509203088

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1685.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220015736تركيههبة عوض االحمد303609203089

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-31حماه05010384493سوسندعاء خالد األحمد303709203090

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال326.0020084حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1989-01-28حماه05050132405ندى سفرمحفوض رياض سفر303809203091

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني لحام وحدادة آالت 

غربلة

وزارة التجارة الداخلية 293

وحماية المستهلك

294فني لحام وحدادة

المعهد التقاني معهد2000-06-20حماه05160006014انعامسناء صالح مخلوف303909203092

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1420190شبكات حاسوبية

تقاني

2156معلم حرفةوزارة التربية402
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05160029231سمرحيدر علي فاعور304009203093

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 971فنيوزارة الموارد المائيةالال59.8620210تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع282فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-23حماه05010384761مريمعهد عز الدين األحمد304109203094

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-07-07حماه05070023466فاطمهآالء يحيى سلهب304209203095

الصحي

388مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.7420180مخابر

المعهد التقاني معهد1984-06-17حماه05160015725كريمهكفاح نادر محفوض304309203096

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال73.8420050

المركزي

354منشئوزارة المالية72كاتب

وزارة الزراعة الال347.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-01حماه05140005245نجاحمها فيصل محفوض304409203097

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05100011054كرديهعال محمد الحسن304509203098

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2008.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-19حماه05100071678فاطمهروعه عدنان العبيد304609203099

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9شرطي

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

غيثاء العابو احسان عبد اللطيف يوسف304709203100

الشهابي

المعهد التقاني معهد1986-09-04حماه90050000839

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال63.5020070

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05190001987سميره محفوضمنار سيف الدين علي304809203101
المعهد التقاني معهد2001-01-05حماه05110019978دالل المدللغنى فايز الور304909203102

التجاري

وزارة التجارة الال81.8620210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة378كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-21حماه05150111669فتاةمي محمد حسن305009203103
وزارة االدارة الال1664.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05110106427فهيده المحمدغرام رياض جنود305109203104

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9شرطي

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه06200042210سميرهمروه محسن يوسف305209203105

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02إدلب05020057556هدىلينا محمد العبد السالم305309203106

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-06-10حماه05010227586نيبالوالء ابراهيم األخرس305409203107

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9220200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-09-13حماه05150083048انصافرزان علي علي305509203108

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7720120

المعهد تقاني معهد1993-01-01حماه05010285637ايمانايناس مؤيد الباكير البرازي305609203109

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.2220160مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010311053سميره الغضهالفت فيصل الغضه305709203110

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.3920200تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه07250015160خولهنهله قاسم ديري305809203111

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01حماه05120043125خدوجمنال محمد العلي305909203112
281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04حماه05160027319جميلهميس وجيه الحسن306009203113
المعهد التقاني معهد2000-01-29حماه05120043001حيات الحسننجوى ابراهيم الرعدون306109203114

للحاسوب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4620210شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05160050502ديانافرح حيدر حيدر306209203115

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1461.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-05-30حماه05160000608فتحيةحنان مالك منيف306309203116

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1747.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05100060412املفادي مالك عثمان306409203117

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2359.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200075919رسميه الحميديداليا ملحم السطام306509203118
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2450.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05190004900سميرهروان يونس محمود306609203119

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1511.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-31حماه05050127683نهادأروى يوسف االبراهيم306709203120
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2282.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010237786لواءاالء سمير الحيدر306809203121

المحلية والبيئة

5شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2183.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05100060410امليارا مالك عثمان306909203122
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05160048654سهيله النمرمرح عبد الكريم عك307009203123

الطبي

وزارة التعليم العالي الال80.0520190معالجة فيزيائية

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

وزارة التعليم العالي 32

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 9مخبري

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

30

وزارة التجارة الال2318.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100063105سمرمرفت جمال مياسه307109203124

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة نعمال3039.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-02-04حماه05150104718سحرريم احمد شعبان307209203126

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الزراعة نعمال427.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-09-28حماه05160038804جنانأروى فيصل الحسن307309203127

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2612.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-15حماه05140027634حنان لطيفهخلود فريد التع307409203128

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

364كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1997-06-17حماه05010275436عبيرمارينا سالم العبدهللا307509203129

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.6520170تربية موسيقية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-01حماه05100029684عبالمريم أكرم حداد307609203130

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية278محاسبوزارة الصناعةالال294.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-08-04حماه05070013052صبريهربا نزار الحسن307709203131

واإلصالح الزراعي

239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-20حماه05090012974عيدهوعد عبدو االبراهيم307809203132
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1263.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-17حماه05010416882هيامربيعه أحمد صالح307909203133
وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال140.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-11-14حماه05050047552هندلينا مظهر خليل308009203134

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة التجارة الال306.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-07-28حماه05050003018امنهحنان محمد عبيدو308109203135

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل278محاسبوزارة الصناعة285بائع
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1978-10-02طرطوس10120001685جميلهربى عبد اللطيف محمد308209203136

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال62.3420020محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1526.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010741735منال قبشروان عبد الرزاق سراج308309203137

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05160018946زينبجعفر سمير سليمان308409203138

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

الطاقات 

المتجددة

مصرف سورية الال75.5620190

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

المعهد اعداد معهد1992-08-25حماه05150102086سوسنرندا محمد حجة308509203139

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1520120تربية موسيقية

وزارة الشؤون الال131.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-09-06حماه05070019814نجاحهبه أحمد غيبور308609203140

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 289مدقق

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-03-08الالذقية06110052297نادياميساء يوسف سالمي308709203141

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2220130

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05050165841الفتديما سليمان محفوض308809203142

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الموارد 2136معلم حرفةوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال77.6520210

المائية

952كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05020019638يمنروان صفوان عبدالرحمن308909203143

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال76.4920200إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20حماه05200053347شوكه الهويشملك سليمان الدويدان الحسن309009203144

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-02حماه05050170555نهلهبشرى حسن دنوره309109203145

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-15حماه05160021701ندى حشمهوفاء عدنان عفيف309209203146

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2071مدرس مساعدوزارة التربية952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.1820210

المعهد التقاني معهد1983-09-12دمشق05190017915رحيله قطفيحنان فهد ديوب309309203147

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال60.4620050إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة الزراعة الال2631.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-06-04حماه05050130556اسعافروان علي صليبه309409203148

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1986-09-23حماه05150076676وجيههصبا سلمان كوسا309509203149

الزراعي

وزارة التجارة الال85.6120060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1999-02-15حماه05010612960يسرهالهام عامر المصري309609203150

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7820200تربية فنية

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1611.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-12حماه05030018513ناديهنادين عبد الكريم الحسن309709203151

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1450.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010455819فاطمهاحالم يوسف الخليل309809203152

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2627.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-06-30حماه05050181633عبيرهايدي خالد خضور309909203153

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال137.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-10حماه11090067719حمصيغاده نايف حسن310009203154

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05010233332مريمهبه ابراهيم الضاهر310109203155

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05010312720سمروالء مصطفى عليوي السلوم310209203156
وزارة الزراعة الال3165.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-07-30حماه05050040466لينانغم منعم عرعور310309203157

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة نعمال464.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-14حمص05050133891نجديهتركيه علي تركيه310409203158

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150064688داللزينه عيسى ريحان310509203160

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2335.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05140031186حمصي محفوضحنين نايف حسن310609203161

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-25حلب02360031219مرديه قاسمفاطمة محمود محمد310709203162

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7520200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حماه05100034170وفاءهديل عماد ديب عمر310809203163

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01الرقة11010086466هالهصبا عبد هللا النجم العبد هللا310909203164

التجاري

مصارف 

وتأمين

377كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.1820180

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1722.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-27حماه05010085487عناياتاشتياق بدر طرشة311009203165

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-04حماه05010260574اسياقمر ماجد كاجوج311109203166

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5020210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1596.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030062812ندى الظريفةمادلين ابراهيم الظريف311209203167

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-26حماه05010287340سهامغاده ابراهيم الرحمون311309203168
المعهد التقاني معهد1991-01-31حماه05010129603يسرىعبيده محمود دعبول311409203169

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.4620160إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاتي معهد1999-01-01حماه05200022860نادياكريستين فيراس خشيفي311509203170

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.5620190مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1777.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-10-22حماه05010358700زينب االحمدكاندي اكسم االسعد311609203171

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2269.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01حماه05010661108زايدهمروه محرز خريبوق311709203172
المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010510313وفاءفاطمة مصطفى الدباغ311809203174

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال73.4220080

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1996-07-28حماه05060009931ضحيه المظهرمحاسن نمر الجبر311909203175

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4420180تربية فنية

المعهد التقاتي معهد1999-06-02حماه05050007516فاطمه التناخيهبه علي شميس312009203176

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي نعمال74.3520190مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة التجارة الال2580.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-02-21حماه05200096722سميرهعال احمد الناصر312109203177

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-02حماه05150055728منىرشا مجد علي312209203178
وزارة الزراعة الال429.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-08-04حماه05050176666حسنسناء اسعد ملوك312309203179

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1253.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-06حماه05030062183سراءعلي صالح العكاري312409203180
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05120053187هدىرهف عباس محمد312509203181

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال405.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-03-01حماه05110001893صبريهشيراز وفيق سعيد312609203182

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-02حماه05090013080هناء الخليلساره قاهر جاكيش312709203183

التجاري

375كاتب رئيسيوزارة المالية379كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.6920210محاسبة

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-12حمص04010042119فاطمهنسرين محمد حسن312809203184

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05110029190رجاءمنار خالد خير هللا312909203185

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2316.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-09حماه05100037927بسيمهايلين مفيد حمودي313009203186

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02دير الزور05090013062هناء الخليلزهور قاهر جاكيش313109203187
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05100066449بدريهشادي علي سقر313209203188

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال386.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حماه05070037172امينةبشرى مصطفى الوسمي313309203189

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-12حماه05090013079هناء الخليلليلى قاهر جاكيش313409203190

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

275كاتب ضبطوزارة العدل365منشئوزارة المالية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال70.6320210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15حماه05020123057عائشهبيداء احمد الفارس برجس313509203191

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010523907سوريةنور كسار حديدي313609203192

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.2720130

المركزي

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية72كاتب

المركزي

74كاتب

التربية معهد1997-01-03حماه05070013259الهاممروه قطلبي القطلبي313709203193

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.3920180

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-01حماه05050150472فطيمناديا عبدو العيسى313809203194

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1515.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01حماه05140012262وسام اسماعيلريم اصف اسماعيل313909203195

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال427.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-03-03حماه05140013528وردهختام مروان اسماعيل314009203196

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20حماه05030006666نتيجهلميا رياض وسوف314109203197

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1538.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-05حماه05030007992وردة داوودأنجي يوسف الحمود314209203198
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1280.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100062846مثيال مخلوفميس بسام سالم314309203199
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-04حماه05190004460مهىعبير نجم الدين مصطفى314409203200
وزارة الزراعة الال369.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-01حماه05090027938صباحصفاء اسماعيل موسى314509203201

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة التجارة الال248.0020122علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100033868نديمهحسن حاتم سالم314609203202

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 289مدقق

المحلية والبيئة

40جابي

وزارة الزراعة الال3988.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-01-03حماه05140012254حسناءمرفت نظير اسماعيل314709203203

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1990-08-26الالذقية06100075384احالمحسام علي شاهين314809203204

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.79201110

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة التجارة الال273.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-05حماه05010075058وفاءفاطمة خالد عمر اغا314909203205

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1736.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05030008350مريميارا يوسف الميهوب315009203206

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05140007100رفيقهمقداد ضاحي رسوق315109203207
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1764.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010386657رجاءردينه عبد الباسط ابراهيم315209203208

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-02طرطوس10280007072دعد ابراهيمأوليانا محمد محمود315309203209

التجاري

وزارة التجارة الال75.7320180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

373كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2176.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140011047مدينههبه بسام التركي315409203210

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-03-29إدلب07090093199ذكاءلمى جهاد مخزوم315509203211

الطبي

وزارة التعليم العالي الال90.0220200طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية الطب 

البشري

وزارة التعليم العالي 31

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

الصيدلة

33

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-31حماه05120027668حميده وسوفسوسن حسن عليشه315609203212
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-15حماه05100040849اوميهجميله محمد ورده315709203213
وزارة الزراعة الال345.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-07-09حماه05120039873جميله صالحنرمين فؤاد عبود315809203214

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-02حماه05120050994انتصار العليربا عبد العزيز سالمه315909203215

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2465.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-07-22حماه05190034302ليناأريج سامر عباس316009203216

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي
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وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1429.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05140011058سعيدههديل نزار التركي316109203217

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

نوره ابراهيم الحسين 316209203218

االبراهيم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2201.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05020053410ساره

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال911.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-02-15حماه05120051060روزيعندليب سلمان فاتو316309203219

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-05-15حماه05010215550فيحاءميسم برهان لطفي316409203220

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2720180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2288.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010172404ايمان العطارآالء عامر العبدان316509203221

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال1663.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05030061115رجاءياسمين حسن بدور316609203222

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1915.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05030033075عسكريه شنورزان غازي شنو316709203223

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-01حماه05010453092ايمانبشرى خالد حبو316809203224

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1478.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05011048200حميدههال حسن عثمان316909203225

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2097.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-12حماه05020079129عائشهفاطمه علي االحمد317009203226

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010674235خالدهنور ماجد حلفاوي317109203227

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1520180تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1325.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17حماه05050125289ريم منيمنى يقظان التناخي317209203228
المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05010726304منىفرح حيان الشامي317309203229

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4120170تربية فنية

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-13حماه05010074933نوفههزار عبد الحي خلوف317409203230
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-26حماه05100018316فاطمه زاهرعيسى خليل الخابوري317509203231
المعهد التقاني معهد1998-02-09حماه05150004642سلمىشهد محمد حبيب317609203232

الزراعي

وزارة التجارة الال67.9120210علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 297خبير تعقيم

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-28حماه05130026184بيروتيهنهله غالب حسن317709203233
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1218.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-05حماه05090018574ابتسام خليلأمل عماد خلوف317809203234
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1867.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010200843عفافسوسن حمدو عبد الرحمن317909203235

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-07-15حماه05010082474فاطمةمحمد عبد الرحمن القسوم318009203236

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2520086تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع282فني كهرباء

وزارة الزراعة الال3701.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1991-01-13حماه05050145762حسنزينه اسعد ملوك318109203237

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-09-15حماه05130026494بيروتيهرشا غالب حسن318209203238

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.7920180إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1442.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-03-02حماه05030016786شاديهمايا رمزي بواكم318309203239

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-02حماه05150073779حنانبتول حسن علوش318409203241

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال75.9620200إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

504كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1637.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-20حماه05050151243فاطمهمريم محمود العجيب318509203242
وزارة الزراعة الال363.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-01حماه05140013097وفيقهريم نصر محفوض318609203243

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-10حماه06210006255زيزف عباسريم صالح ديوب318709203244

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1550.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-17حماه05050023579ميادهنغم ايمن شيبان318809203245

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-03حماه05020006817فطومهنجاح فريد األسود318909203246

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال342.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-07-15حماه05050013307جزاءجدوع علي ديبو319009203247

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1994-02-19حماه05170040045رغداءحبوب احمد اسعد319109203248

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5620150تربية موسيقية

وزارة التجارة الال281.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-06حماه05150075305سعده حجارهسوزان محمد فضه319209203249

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

1106مراقب

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-05حماه05170034869بديعهرهام محمد اسعد319309203250
المعهد التقاتي معهد2002-01-03حماه05160026652عبيرحنين علي حمدان319409203251

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي نعمال66.4920210تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01حماه05150037979جوريهنبيهه نديم اسماعيل319509203252

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة الال2206.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-20حماه05140007333جميلهلوجينا مرشد سلوم319609203253

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1495.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05090005011وفاءنور اكرم الصالح319709203254

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-12حلب02320095165رئيفهغاده احمد الشعبان319809203255
المعهد التقاني معهد1989-01-20حماه05150020406نهى الشيخ حسنمي عبد هللا الحلو319909203256

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال67.9920090إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

77عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1981-03-12حماه05200093560نجيبهسالم محمد الجداوي320009203257

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال66.0120030محاسبة

المعهد التقاني معهد1998-06-07حماه05220011587هدى حميديعالء مصطفى قاسم320109203258

الطبي

وزارة التعليم العالي 268ممرضوزارة الصناعة1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال67.6820180طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

الصيدلة

33

وزارة االدارة الال2319.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120022705عائدةميس الريم حسين حبيب320209203259

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال200.0020122علميثانوية عامةثانوية1991-02-06حماه05190036015شماعلي نبيل سلمان320309203260

المحلية والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية3جابي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1998-01-07حماه05160010203راغدهعبدهللا سمير ربيع320409203261

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال73.4220192تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-29حماه05180017396خديجهنوال سليمان ابراهيم320509203262
وزارة االدارة الال177.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-25حماه05050184204ماريهأحمد حسين ابو ناقور320609203263

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1564.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-26حماه05050030844احالممحمد اسماعيل الحاج حسين320709203264
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01طرطوس10120008725حسنهجهينه يوسف ديوب320809203265
وزارة التجارة الال246.0020055كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-03-08حماه05100040112سطوهميالد اسعد ديوب320909203266

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل301فني لف محركات

المائية

976فني

وزارة التجارة الال2037.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05200084110أمنيه اسماعيلعبد القادر جمال االسماعيل321009203267

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-25حماه05140027638حنانحبيب فريد التع321109203268

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1099عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال2959.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-08-01حماه05160029245مريمباسل محمد رمضان321209203269
وزارة التجارة الال2216.0020144علميثانوية عامةثانوية1995-03-20حماه05200087393بسمهعلي حمدو االحمد321309203270

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1995-01-03طرطوس10100006713سميرهرؤى محمد ديوب321409203271

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1320140تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-01-10حماه05030024770جميلهنسرين يوسف الونوس321509203272

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال62.3320180المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2122.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-25حماه05110001862هدىنايا صادق سعد321609203273

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

356كاتب رئيسيوزارة المالية290

وزارة الزراعة الال2602.0020172ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-07-28حماه05070019179سلوى سقرأيمن سالم شاليش321709203274

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010434357آمال المحمدداليا احمد الديب321809203275
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1374.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-12حماه05010182774مريمهبه راجح اليونس321909203276

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1730.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-03حماه05010222559مديحهشذى محمد مطر322009203277

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-30حماه05010224043فاطمةعفاف احمد الحمود322109203278
وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2883.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-04حماه05180008829رجاءجعفر شعبان شعبان322209203279

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1497.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-03حماه05170027776زهر الجبينلورين محسن درداري322309203280
وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة الماليةالال2217.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-17حماه05150113453انعامريم عبد الهادي موسى322409203281

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال169.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-02-03حماه05150065027نعيمهابتسام ابراهيم علي322509203282

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1994-09-04حماه05010452440صفاءليانا حنا حبيب322609203283

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7120160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2242.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05220005427عمشهشيرين عبد العين322709203284

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05200098046نوره محمودخديجة بهجت عكاري322809203285

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-01-27حماه05030044790نهالنبال مطانس العوض322909203286

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.1120065إدارة أعمال

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-29حماه05050020547نجاتبراءه بهاء الدين شاهين323009203287
المعهد التقاني معهد1987-01-03حماه05120037942حنانريمه صالح حسن323109203289

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.7220070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حماه05020011053خيريهخديجه رضوان المحمد323209203290

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1402.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200020561سجا عبد هللاهبه حبيب عفور323309203291

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-24حماه05150011472سعادريم محمد غضنفر323409203292
المعهد التقاني معهد2000-06-15حماه05050191921عبير الحايكبشرى يقظان شاهين323509203293

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد 377كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال70.3820200

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد اعداد معهد1993-10-10حماه10090085283منىنغم نبيل سخي323609203294

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720150تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05190029136عبيرشذى لواء علوش323709203295

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-09-03حماه05050083521سلوىشهد معتز حسينو323809203296

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.5120210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1911.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010365046صفاء العمربشرى فاروق العمر323909203297

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 364كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةنعمال1608.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-12حماه05190029141حياةهديل كمال علوش324009203298

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-22حماه05150081849رجاءمايا عيسى خضور324109203299

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25حماه05150116010عدنيهسهام حبيب عيسى324209203300
التربية معهد1988-03-26حماه05200007025نجود شيخ الشبابفدى ماجد فراشه324309203301

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3220080

التربية معهد1988-07-17حماه05200009925فاديه فالحهرنا اكرم دومط324409203302

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5320080

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-18حماه05030033270فاطمه الخلفعائشه احمد المصطفى324509203303

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1594.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-15حماه05040009197مفيدهرهف ابراهيم الخليل324609203304
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010502987عالسالم محمد ورار324709203305

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.6420200تربية فنية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01حماه05030033267فاطمةسناء احمد المصطفى324809203306

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1382.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-14حماه05050045436رابعه نصرهريمه علي نصره324909203307

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة النعم1472.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-20حماه05040010582ناريمانلونا محمد ابراهيم325009203308

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-09-17حماه05150048876رغدهرشا محمد سليمان325109203309

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال67.5820180

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-08حماه05050017596نازكرزان فيصل نصره325209203310

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3106.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-15حماه05150006456سرابدنيا أحمد حمامة325309203311

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-03حماه05050056372املروضه رضوان جوخدار325409203312

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-05-06حماه05160031649مروشروعه عباس محمود325509203313

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 955فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال68.9820140

المائية

982فني

وزارة الزراعة النعم3190.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-06-25حماه05040010577ناريمانلين محمد ابراهيم325609203314

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

وزارة الزراعة الال3269.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-04-13حماه05150006499سرابهبة هللا احمد حمامة325709203315

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-13حماه05150059981حنان الراعيرهام محمد شمة325809203316
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1456.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-08حماه05120000770صفاء محفوضهبه مهند جنيد325909203317

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-15حماه05030000128فاطمهمريم أحمد المصطفى326009203319

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال215.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-28حماه05010624402رقيهرشا وليد شحود326109203320

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01حماه05160008619هياممي محمد حسن326209203321

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-09-15حماه10230004959عبير الجهنيعال خضر عاصي326309203322

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0320170تربية موسيقية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-12دمشق01020212596داللغنوه عبد السالم ونوس326409203323

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05110023744شدههسيرين محمود الجهني326509203324

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد اعداد معهد1994-05-01حماه05020090113حليمة المشعلريم قاسم المشعل326609203325

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9620160تربية فنية

وزارة الزراعة الال2808.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-01حماه05190001224ميادهحنان سائر عباس326709203326

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة الشؤون نعمال2108.0020145علميثانوية عامةثانوية1996-11-21حماه05150111634ضحوكشمعون علي حسن326809203327

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-27حماه05150006521هناءايه حسين حمامة326909203328

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال84.6520210تصميم داخلي

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

المعهد التقاني معهد2000-01-30حماه05140027594امائل هاللهراما محسن علوش327009203329

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.5720210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

20منشئ

والء مصطفى هليبو 327109203330

المصطفى

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-14حماه05100058993فريزه

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01حماه05050173259مريمساريا محمد خليل327209203331

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال123.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-08-10حماه05150050347سكرهثراء وهب سلوم327309203332

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2103.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-27حماه05010454254فصل الخلف النمرفاطمه محمود حماش327409203333

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2980.0020143ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-04-01حماه05010880342غصونحسام عبد الغفور السلوم327509203334

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة التجارة الال243.00200410حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1984-01-01حماه05050001229نهادنضال عبد الغفار الدبيات327609203335

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 305فني ميكانيك

المائية

2145مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال165.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05160039737نوفه عزومحمد عزيز االسعد327709203336

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-10-20حماه05030045051سارهسناء عيسى هويدي327809203337

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5220120تربية موسيقية

وزارة االدارة الال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حماه05010577667يسرىمارليب عيسى ديب المحمد327909203338

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010448771ضحوكاسماء مفيد مغمومه328009203339

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-01حماه05030049162اسعاف الطباعفايزه علي حلواني328109203340

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال83.4920200طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

الصيدلة

وزارة التعليم العالي 33

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

32

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-28حماه05150081887نادياعلي محمد شعبان328209203341

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة الال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-10حماه05050043734شوقه الشاهرمحمد اسمر الخضاري328309203342

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال212.0020093علميثانوية عامةثانوية1991-05-09حماه05010697433ناهيهعمار جحجاح حمد328409203343

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1990-01-14حماه05050108779منىمحمد عبد الكريم سليم328509203344

الصناعي

وزارة التجارة 2164معلم حرفةوزارة التربية2166معلم حرفةوزارة التربيةالال73.04201010تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140029904كليمهمضيء يوسف ابو عمشه328609203345
المعهد تقاني معهد1989-08-05حماه05050090344فاطمهر شيد اكر م ياغي328709203346

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال70.10201110وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة التجارة الداخلية 363كاتب اولوزارة الماليةالال2494.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140016219مثيلههبه صالح جمول328809203347

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-04حماه05010470708بدوربراءه محمد علي تالوي328909203348

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1994.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-03حماه05110014942تركيه االبراهيمزكيه داعور داعور329009203349

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05140006340نورنسحسين واسق حبيب329109203350

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05030057549سارهايليا عيسى هويدي329209203351

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 963فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال65.6320140المساحة

المائية

977فني

المعهد التقاني معهد1986-06-23حماه05010572520ليلىنهله اكرم نونو329309203353

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال67.5220100التصميم الداخلي

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد1991-01-04حماه05030058642نهالسامح مطانس العوض329409203354

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال60.3820170أسواق مالية

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-02حماه05150086342سعده زامتليهال شعبان هاشم329509203355

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-06-25حلب02150048755ماجدهنريمان عبد الحميد اقجه329609203356

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال90.1920200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

50مراقب فني

58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2130.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-04حماه05170019663سهيله عثمانسوزان احمد علي329709203357
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-26حماه05150090805رقيه محمدراما سعيد ادريس329809203358

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2959.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-05-20حماه05190034608مديحهرانيا عبد السالم سلمان329909203359

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1223.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-21حماه05070043521كليمهحسن غازي خلوف330009203360
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-03حماه05050097026مناصف ديابسميه نصر القصير330109203361

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-29حماه05180032573فدوهديما محمود سليمان330209203362

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-05حماه05160041333سفيرهروعه محمد حسن330309203363
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27حماه05050106383اماليا ابو اسماعيلرنيم صدر الدين الجرف330409203364

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2128.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020089882صبحيهرقيه حسن االحمد330509203365
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-19حماه05160035595رئيسه محفوضيمن كامل سالم330609203366

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3207.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-02حماه05150075570اميرهنيفين حكمت حوراني330709203367

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد اعداد معهد1993-09-17حماه05010457811املتماضر بسام مغربل330809203368

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6320150تربية فنية

وزارة التجارة الال284.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-06حماه05150033905فاطمهوالء محمود حسن330909203369

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

فاطمه الزهراء محمود 331009203370

جوخدار

المعهد تقاني معهد1999-10-04حماه05050113715خديجه

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال81.9520190مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد1987-06-05حماه05010078235ختمهعبير محمد الحسين العور331109203371

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0820120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010948847غيداء طالبشيم طالب طالب331209203372

للحاسوب

2128معلم حرفةوزارة التربية2153معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال75.7620190شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150033127فاطمهنبراس محمود حسن331309203373

للحاسوب

مصرف سورية الال69.5120150حوسبة صناعية

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة78

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

وزارة االدارة الال2114.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-02إدلب07110035703سعيدةعليا حسن الطيب331409203374

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05010440235اعتمادنور حسين الخالد331509203375

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3520180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1987-01-05حماه05050008420نعماتنوره سامي خلوف331609203376

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6220060تربية موسيقية

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-05حماه05020037887زكيه الكمخليصفا خالد الكمخلي331709203377
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01حماه05160040376سفيرهمجد محمد حسن331809203378
85قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال129.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04060023533جميله بركاتشيرين جرج سلهب331909203379
المعهد التقاني معهد1990-12-15حماه05140032707منيرهناهد غسان وطفه332009203380

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال64.9320120عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140006197سمرمايا رائق دريوس332109203381

الطبي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.5420190أشعة

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال1914.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05020089608امنه االحمدوداد حسن االحمد332209203382
المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010047312امنيه حمادةدعاء غزوان المصري332309203383

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6420180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1983-01-01الالذقية02320145368سميحهداليا هيثم أسد332409203384

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7420040تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1987-01-09حماه05010739773سناءلينا غسان كردي332509203385

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.9220070

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حماه05050027170بشرىعبير فواز الصطوف332609203386
279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05070050450لوسينشيماء نزيه ونوس332709203387
المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05070041000مظلهنعمت صالح السعلو332809203388

الصحي

393مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال76.9820190تخدير

وزارة االدارة الال1923.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-02حماه05010549925داللبراءه جهاد خير هللا332909203389

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-05-20حماه05010391275سناء الدقاقسهام غسان كردي333009203390

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7520180تربية فنية

وزارة االدارة الال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-28حماه05010683656عطورامل عبد الجواد حميدي333109203391

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-15حماه05020062334وفاء الرجبختام مراد العزو المراد333209203392

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.3220200تربية فنية

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال1557.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010262338هاديهاكتمال ناجح جرجنازي333309203393

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-07حماه05030018591مجيدةنسرين مشهور االحمد333409203394

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

1101عامل مهنيوزارة الكهرباء355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3722.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-18حماه05160034788فتاترهام سمير سالمه333509203395
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-01حماه05010175000فيضهنوره محمد الشيحان االيوب333609203396

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

عبد الحكيم عبد العزيز 333709203398

صعب

وزارة الزراعة الال7042.0019960ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1977-01-08حماه05200024578مريم االبراهيم

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال129.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05120037848فاطمهسلمان عيسى صالح333809203399

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة التجارة الال254.0020018حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1982-04-01حماه05160004313حفيظهمالك محمود اسماعيل333909203400

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 980فنيوزارة الموارد المائية309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

المعهد اعداد معهد1997-02-25حماه05010560259عفاف العدلحسين محمد سالمه334009203401

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3520184تربية فنية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1968.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حماه05100059002نجاحبشرى فيصل المحمد334109203402

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-06-03حماه05010615783نوفهاحمد عدنان الحسن334209203403

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2110معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7320140

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1720.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100058998فريزهنجالء مصطفى المصطفى334309203404

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-12حماه05010638953فاطمهحمزه عبد الحميد الشعبان334409203405
وزارة الشؤون الال137.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05010117961صباح الحالقبيان نيبل الحالق334509203406

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 359كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة الال2220.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-05حماه05010602003سكوتأحمد محمود االبراهيم334609203407

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1998-07-30حماه05210001444بدريهصبا زياد الحسون334709203408

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال73.9720170مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-14حماه05010074050ميادهدالل بسام الصحن334809203409

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1991-01-01حماه05010677893رنده المعراويلمى محمد نذير المعراوي334909203410

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.4620190

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020105أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20حماه05090001855اعتدالعالء جمال عبود335009203411
85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2139.0020163علميثانوية عامةثانوية1996-07-20حماه05010639097افرنجيهحسين سليمان احمد335109203412
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1291.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05200028292غاده الصبرالبتول عبد الكريم الحسن335209203413
278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-31حماه05150001056منىآالء يوسف الديب335309203414
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2055.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-03حماه09080031526سحر االزهرعصام محمد البرغش335409203415

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010045441صفاء صليعيلندا عبد هللا كربجها335509203416

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال74.5720080

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1977-02-11حماه05050026910نظيرهلينا محمد ياغي335609203418

للصناعات 

التطبيقية

274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال71.6919990غذائي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05010235949شهامههبه هللا جمال فطراوي335709203419

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال64.4620130

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1995-04-16حماه05180032801مفيدهجابر علي علي335809203420

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2111معلم حرفةوزارة التربيةالال64.1720183

المعهد التقاني معهد1995-07-28حماه05050142028نسبايفلين يوسف ضاهر335909203421

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال62.5720200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010141464رندهلمى محمد حمشو336009203422

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.6120110حوسبة صناعية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01حماه05050041004زلخه كنجووحيده سليمان ضاهر336109203423
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاتي معهد1995-04-16حماه05010854451روعهنجاح سامي الصواف336209203424

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال67.9920160تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد اعداد معهد1996-03-15حماه05010233885صفافرح طالل المدهلل336309203425

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3520190تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010314256صفابيان طالل المدهللا336409203426

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1820170تربية فنية

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020043علميثانوية عامةثانوية1986-01-22حماه05010100774درزيةماجد عبد هللا العليوي336509203427

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3063.0020162ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1998-07-10حماه05050144274علمه الديباسماعيل شعبان الديوب336609203428

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05010843739غازيه المحمداالء عبد الوهاب الحندلي336709203429

التجاري

373كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال82.3920210محاسبة

المعهد اعداد معهد1997-01-15حماه05010197525ندوهروان عبد هللا لحلح336809203430

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4720160تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال874.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-01-01حماه05050116624زهورسالم فايز ورده336909203431

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010277786مريم اليوسففاطمة يوسف اليوسف337009203432

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8220210تربية فنية

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2822.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-17حماه05010337670داريننغم عيسى االحمد337109203433

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حماه05030047910اميرهربا شعبان الخميس337209203435

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2112.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10230006884سماهر داؤدنور سمير شعبان337309203436
المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010453582خيريةسماح فواز شامي337409203437

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال67.2520170التصميم الداخلي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05120015637منيرهربيحه علي تركي337509203438

المحلية والبيئة

32شرطي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حماه05070032377صباحسماره سالم القاري337609203439
279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-25حماه05070024877فاطمه ابراهيمروال ماجد حربه337709203440
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05190013631تمره درويشغزل محسن علي337809203441

الصحي

1016فني مخبروزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.3520200مخابر

المعهد اعداد معهد1990-08-04حماه05030054265خديجهأمينه ابراهيم جمعه337909203442

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7620120تربية فنية

التربية معهد1997-05-10حماه05010236747فاتن العباسسومر حمزه العباس338009203443

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5020183

المعهد التقاني معهد1997-05-29حماه05160048593ندىاريج نديم الحسين338109203444

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.1720170صيدلة

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2252.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-19حماه05160048596ندىجلنار نديم الحسين338209203445

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-30حلب02040479470رنهاية عبد الرحمن قضيماتي338309203446

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حمص04010815397نهادميس حكمت العلي338409203447

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال201.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-18حماه05010562869رزانمخلصه معن قندقجي338509203448

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد تقاني معهد1997-06-01حماه05140013821أميالهدى راضي حسن338609203449

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال65.3320180دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120006114ميساءايه منذر منصور338709203450

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-12حماه05160047684ثناءبشرى سليمان الخضر338809203451
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-06حماه05050076551هدىزهراء امين طاهر338909203452

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-13حماه05150020637نوالتيماء عدنان شاهين339009203453
وزارة التجارة الداخلية 364كاتب اولوزارة الماليةالال2077.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-04حماه05110103750هيفاءبتول حمدو عز الدين339109203454

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010279332مريم اليوسفردينة يوسف اليوسف339209203455

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01حماه05150076330ناديهأسماء وفيق محمد339309203456
وزارة الزراعة الال437.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-10حماه10260009020زنوبعبير محمد صالح339409203457

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-09-01حماه05100021454منفيه االحمدكنده احمد السمير العويد339509203458

الطبي

393مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال87.4620210تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-27حماه05150120570ريحانهعليا محمود حسن339609203459
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-11حماه10220011626رحابروان فراس عمران339709203460

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1838.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-05حماه05100069277ناديه زيدانمايا لؤي ديبو339809203461

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة التجارة 27جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1986-09-20حماه05050054209فاطمهرؤى حسين القطريب339909203462

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال62.2720090األسواق المالية

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 90منشئ رئيسي

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1288.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-14حماه05180008183ريماريج محمد يوسف340009203463
المعهد التقاني معهد2000-07-29حماه05150060366موزهعال احمد لولو340109203464

للحاسوب

وزارة االقتصاد 2147معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال69.1020210شبكات حاسوبية

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة التجارة الال2196.0020143علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120048740سناء عليشهعزيز احمد طيبا340209203465

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة الزراعة الال3221.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-10-31حماه05150109879زائدهتيماء صالح موسى340309203466

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

361كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال111.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-02-01حمص04060021952تركيهسمر محمود الجاني340409203467
276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-26حماه05150089248باهيهسهام ابراهيم سلهب340509203469
وزارة الزراعة الال3052.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-18حماه05060041666سوسنهدى طارق السلوم340609203470

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100034247رنا شبانينغم ابراهيم منصور340709203471

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.2120210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1988-02-24حماه05140003513سميرهبنيه جودت أحمد340809203472

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2920080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد2000-01-09حماه05120034989مريم سليمانيارا يونس جالد340909203473

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال66.4620210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-03حماه05010550252صبريهمروى خالد الفارس341009203474

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20حماه05180012140سحرسهير نزار عيسى341109203475
المعهد التقاني معهد1999-08-15حماه05180022312نزيهاآيا صالح سليمان341209203476

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال78.5720200تأمين

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150077432سميره العليدعاء محمد خضور341309203477

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1995-01-15حماه05020034150عائشهبهيجه عبد الغني اليوسف341409203478

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال75.4020140مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

المعهد اعداد معهد1981-01-29حماه05150055993مريمابتسام فيصل بدور341509203479

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0020030تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-05-06حماه05010214319الهام عباسسوار نصر سعود341609203480

للحاسوب

2133معلم حرفةوزارة التربية2128معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9620210شبكات حاسوبية

التربية معهد1975-09-29دمشق05120018337اسعاف السالمناريمان جمال سالم341709203481

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2085مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6019950

المعهد التقاني معهد2001-01-30حماه05010214561الهامخديجه نصر سعود341809203482

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال82.5120200المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-07حماه05050041528هياممرح ناصر ابو العنز341909203483
المعهد اعداد معهد2001-10-01حماه05010175981دعدرزان ابراهيم المحمود342009203484

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0720210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010214519الهامنوار نصر سعود342109203485

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2128معلم حرفةوزارة التربية2133معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3020200شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1986-01-01حماه05100011954سعده فرحهصفاء بطرس نسب342209203486

الزراعي

وزارة التجارة الال76.8220060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1990-01-31حماه05100012061سعده فرحههمسه بطرس نسب342309203487

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع970فنيوزارة الموارد المائية2121معلم حرفةوزارة التربيةالال83.8520090تقنيات كهربائية

المعهد اعداد معهد1992-01-10حماه05150065168نادياحال صالح حمود342409203488

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2820150تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05010231001فكتوريانجمه نصر االحمد342509203489

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال86.0920200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

المعهد اعداد معهد2001-02-10حماه05010216261نجاحرهف طالب النصر342609203490

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال66.6720210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-14طرطوس10110015224مفيدهربا عزيز وسوف342709203491
التربية معهد1993-03-21حمص04010931862اميمه زهورلبابه بدر الدين شاويش342809203492

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9820140

وزارة االدارة الال1501.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010530370فاطمةاسيمه اكرم الجابر342909203493

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

المعهد التقاني معهد1999-10-03حماه05150096892حياةمايا سهيل ابراهيم343009203494

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال69.3220200عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1980-02-09حماه05010058439وفاءقمر خالد عزكور343109203495

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.1520010انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1994-03-18حماه06010316598فاطمهمروه محمد ديوديك343209203496

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.7820200عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه10170014495هناءوسام ناظم اسعد343309203497
المعهد التقاني معهد2001-01-31حماه05180013627شيرين شلدحراما موسى الورد343409203498

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.3320210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15حماه05200091922وفاءلوجين اكرم العبدهللا343509203499

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-06-27حماه05180008008ليلى حالقكنان نزيه يوسف343609203500

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال72.2420210كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 38

والبحث العلمي

مراقب في كلية الطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 39

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

40

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05100007937هيامرآفه حسيب الديب343709203501

للعلوم المالية 

والمصرفية

367منشئوزارة المالية357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال64.7820110مصارف

المعهد التقاني معهد1998-09-19حماه05050124024سناء وردهمرام علي شرتوح343809203502

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.9520210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1989-02-01إدلب07110059435روضهخزامه حسان جنكي343909203503

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3020140تربية فنية

وزارة الزراعة الال3196.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-04-24الالذقية05150107513مريممها سلمان محمد344009203504

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-07-08حماه05050115002غفرانرهف محمود السليمان344109203505

الهندسي

وزارة التجارة 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال69.3820210المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2001-08-10حماه05150082662نوالادينا عز الدين علي344209203506

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5020210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1990-02-03حماه05010187260سمروالء ماهر قصرين344309203507

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5620110تربية موسيقية

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05150021277فاطمهصبا عدنان زريق344409203508
وزارة الزراعة الال320.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-02حماه05150002456سهيالنور منذر خلف344509203509

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 239مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01حماه05120026741روزهغناء اسماعيل اسمندر344609203510

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-21حماه05160003289غصونيارا حسين اسعد344709203511

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-27حمص04170015918مريمامنه غازي الورده344809203512

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0620100تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-29حماه05220012666هديهمروه عبد الرزاق سبيع344909203513
المعهد اعداد معهد1985-10-03حماه05010687779نظيرهشيرين عبد الرحمن العلوش345009203514

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.8420100تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05150023928بدريهمنى علي خلف345109203515

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال77.9220200عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-25حماه05010612832حليمهامينه علي المصري345209203516

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2124.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-01حماه05150092962مثالعال حسن خيربك345309203517

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150076328ناديهزينب وفيق محمد345409203518

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال61.8520180عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-01حماه05150111481نورةميساء محمد درويش345509203519

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال68.2120200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-30حماه05160029171مهى االسعدمرام حسن فاضل345609203520

التجاري

مصارف 

وتأمين

378كاتب رئيسيوزارة المالية377كاتب رئيسيوزارة المالية376كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.9520210

المعهد التقاني معهد2001-01-18حماه05160018481نجاحهديل بدر سليمان345709203521

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.2220210صيدلة

المعهد التقاني معهد1994-01-04حماه10260023988غفرانبديعه عيسى ضوا345809203522

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال72.2520130

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-22حماه05010444465فتاةفداء علي عمران345909203523
وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-04-04حماه05160040019ليليفاديا فايز ملحم346009203524

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-10حماه05160003257ناهيكنانه منذر اسعد346109203525

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-08حماه05010185015هندشيرين كمال االحمد346209203526
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه05160024982اميرهدعاء محمد منصور346309203527

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030010909اميرةديانا يوسف اليوسف346409203528
المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05020056982مكيهجومانا عبد الستار النبهان346509203529

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6620180تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010290452روعههال جهاد الدين الرحمون346609203530

للحاسوب

365منشئوزارة المالية2145معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال80.0320190شبكات حاسوبية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1974-09-15حماه05090017700مريم بركاتنهاد رفعت بركات346709203531

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-06-10حماه05160000291نبراسساميه محمد منيف346809203532

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة المحلية 357مساعد مهندسوزارة النقلالال66.0020160

والبيئة

وزارة الموارد 25مراقب فني

المائية

983فني

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-25حماه05140028509منه عليياسمين تركي حسن346909203533

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010453531خيريهفاطمه فواز شامي347009203534

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1420150شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد2000-01-04حماه05030023668رجاءحال نظير االحمد347109203535

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.9520200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1250.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-03حماه05170042197فاطمهغرام سليمان صبره347209203536

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-05حماه05020101383فاطمةوفاء عبدو الدالي347309203537

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-07طرطوس05170009656سميرهلوريت محمود شاهين347409203538

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4020140تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-06-10حماه05020040328عائشهحميده عبد هللا الحاج حمود347509203539

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.3920100تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-10حماه05140033242لمعهصفاء عمران بدور347609203540
وزارة الزراعة الال928.0019960ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1976-09-10حماه05200032172فطيم النحالويدموع عبد السالم نحالوي347709203541

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة الال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-27حماه05150036577رايدهسوسن صقر احمد347809203542

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة الزراعة الال406.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-07حماه05140006608جمولسمر عادل ضاهر347909203543

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 223مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2272.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05010216703سكينهعيسى سليمان اليوسف348009203544

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1982-07-04حماه05150095399وكيلهمنال يوسف سعود348109203545

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020040تربية موسيقية

وزارة االدارة الال145.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-04حماه05190022481سعادوليم عيسى وسوف348209203546

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

المائية

959كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-17حماه05150082937سلطانهمايا ياسين حجو348309203547
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

فاطمه ميسره الموسى 348409203548

الفرملي

المعهد التقاني معهد1999-10-29حماه04020094811نغم

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال81.3320200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد التقاني معهد1991-01-31حماه05160047683ثناءهاني سليمان الخضر348509203549

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6220129

المعهد التقاني معهد1997-06-05حماه05150000054وفاءازهار علي برهوم348609203550

للحاسوب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2145معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال90.3120170شبكات حاسوبية

مساعد فني أول وزارة الصحة975فنيوزارة الموارد المائية356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقلالنعم3220.0020162ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-06-02حماه05150094336مياده سلهبامجد محمد احمد348709203551

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1999-03-10حماه05150086150جميلة حمادحماد محمد عزيتي348809203552

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.8820200شبكات حاسوبية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010247242صافيةحسن احمد السباط348909203553

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-08-06حماه05050088644نوال الديوببشرى نزيه سلوم349009203554

للحاسوب

371كاتب رئيسيوزارة المالية365منشئوزارة المالية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5020200شبكات حاسوبية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-17حماه05150082936سلطانهمحمد ياسين حجو349109203555

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1710.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-12حماه10120017390فيروزيارا عباس ريا349209203556

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1999-09-25حماه05010621378سلوىاكرام محمد دياب349309203557

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال91.1020210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05120028746طهرانسليمان صالح ديوب349409203558

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.2120190أشعة

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15حماه05100036001تفاحه موسىرشا محمد النبلي349509203559

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال458.0020059ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-20حماه05140010261منيعهغاسق عادل علي349609203560

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة التجارة الال294.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-10حماه05160005740نجاحمحسن محمد الداود349709203561

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة976فنيوزارة الموارد المائية309فني طحن

صناعي

407

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-06حماه05160032525نعماتلما احمد زيد349809203562
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04الالذقية06200038869ابتسامحسن صاطع معال349909203563

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

المعهد التقاني معهد1992-10-18حماه05010388434وجيههمحمد عبد هللا الكردي350009203564

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

275كاتب ضبطوزارة العدل952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4520188

المعهد اعداد معهد1987-08-02الالذقية06100074401سحررانيا عبد العزيز سعد350109203565

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.8020070تربية فنية

المعهد التقاني معهد1986-11-01حماه05150013963سعادمحمد حسن داؤد350209203566

الصناعي

2169معلم حرفةوزارة التربيةالال66.0720086تصميم داخلي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2054.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010618127روضةوحيد مروان فرزات350309203567
المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05100027932منىعلي محمد الحمود350409203568

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربية2158معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9020174

المعهد التقاني معهد1991-01-02حماه05180020489نوفهوالء سليم أحمد350509203569

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.7720110صيدلة

وزارة التجارة الال342.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-10حماه05150048011رقيهحاجه جميل رستم350609203570

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140006057رمزهفرح منير ميهوب350709203571

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال3126.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-03-03حماه05010191575اسوانمنير علي اليونس350809203572

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال168.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-02حماه05010466034فاطمهلمى محسن الجاموس350909203573

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2741.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-10حماه05100034264سهاميزن ثابت شاهين351009203574

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 217مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

التربية معهد2000-01-01حماه05150041428يسرى شمسوغنوه عزيز سلوم351109203575

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.3020200

المعهد اعداد معهد1988-01-01حمص04010000992فاديهرشا احمد الديب351209203576

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6720100تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1983-02-01حماه05150048016رقيهمنار جميل رستم351309203577

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال73.9020040

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة التجارة الال275.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-08حماه05190032714خضرهلمى اكرم بري351409203578

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1103مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

المعهد التقاني معهد1995-03-08حماه05190034139اليانمايا محمود يحي351509203579

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.2920160عالقات عامة

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال1510.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-05حماه05010411259صفابتول عدنان فاعور351609203580

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01حماه05010584971سفيرهساميه عبد الغني شحود دياب351709203581

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-14حماه05050154795غفرانحسام ابراهيم نصر351809203582
وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال176.00201010علميثانوية عامةثانوية1992-05-17حماه05050151384غفرانمهند ابراهيم نصر351909203583

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-08حماه05100063328بدريهداليا علي سلطان352009203584
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-10حماه05030011277فوزيهلوجينا فواز الحالق352109203585

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاتي معهد1992-07-05حماه05030040939منيفهوسام حسن كليمة352209203586

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.7220130مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-05حماه05190001629ايراد معروفبتول رامز دندش352309203587

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010040846كوثر البذويرآالء محمد أمين غفير352409203588

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.9620210تربية فنية

وزارة الشؤون الال1433.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-04حماه05180035549شيرينساندي موسى الورد352509203589

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2224.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-25حماه05120019205ماجدهصفاء أحمد الخضر352609203590

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال301.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-03-26حماه05150060450ساميالفاديه جميل نصر352709203591

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1500.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-23حماه05100060446رتيبه العلينور احمد عيسى352809203592

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2290.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-10حماه05110080973روضهسميره احمد خطاب352909203593

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال128.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-11-01حماه05150060597هندسحر جميل نصر353009203594

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال191.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-19حماه05120001229رويدارنيم محمد علي353109203595

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1991-01-25حماه05030007124سعادبشرى رجب السلوم353209203596

المالي

353منشئوزارة المالية355منشئوزارة الماليةالال74.6120110محاسبة النفقات

361كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-01-11حماه05160025574فوزةتغريد علي االبراهيم353309203597
وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال1894.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-05حماه05160048327نعيمهليزا توفيق السلو353409203598

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100053459درزيهريحانه أيوب نعيسي353509203599

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-11-27حماه05020024389فاطمةايمان محمد الدعبول353609203600

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الال67.3720210

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-20حماه05180015055ريمارهف بسام عيسى353709203601
المعهد التقاني معهد1995-10-06حماه05160048265عبيرمنى محمد يوسف353809203602

القانوني

المعهد التقاني 

القانوني

274كاتب ضبطوزارة العدلالال84.8420150

المعهد التقاني معهد1994-04-22حماه05150024931سالمرهام حسن خضور353909203603

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 955فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال65.6920150المساحة

المائية

973فني

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-29حماه05160044996شفيقهاريج علي ضاهر354009203604
المعهد التقاني معهد1998-07-07حماه05010466376فاطمهسلمان محسن الجاموس354109203605

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2180معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةنعمال65.2220182

وزارة الشؤون الال1869.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-01حماه05120050844دجانه حيدرشهد احمد حيدر354209203606

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1990-10-25حماه05140027914خديجهصادق رفعات عبيدو354309203607

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة 578محاسبوزارة الدفاع967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال68.9020110محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة الشؤون الال2234.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150018046ميساءاالء لؤي فارس354409203608

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-06-26حماه05200011654فاديا برشينيندى يوسف حصني354509203609

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.6720210تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1445.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-13حماه05190029244سماهررهف محمود يحي354609203610

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-07-04حماه05150007932نجوىافراح علي حمصي354709203611

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال67.7420220أسواق مالية

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2275.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه10220018195روعةمرح سليم محمد354809203612
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-03حماه05050006784أسيل مقدادرهام اسماعيل مسقيه354909203613

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2400.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-25حماه05010407793سمرعلياء محمد زعرور355009203614

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1102مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االدارة الال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-28حماه05010156331شهيرهداليه حمود أسعد355109203615

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-20حماه05170041790سخيهغيداء نايف يوسف355209203616

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.5620160تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1548.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-12حماه05150087978سوسنرند يونس شقوف355309203617
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2159.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100035488هدىمي احمد اسماعيل355409203618

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-16حماه05100060791نيرمانزينب اكرم احمد355509203619

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-11-20حماه05010170643نزهه العليابتسام خليل السليمان355609203620

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.9720010انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-06-08حماه05090004899سلوىلمى علي عثمان355709203621

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2069مدرس مساعدوزارة التربية371كاتب رئيسيوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال69.3920190

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-13حماه05150007620حليمهحنان ديب عصفور355809203622

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال129.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-29حماه05050072528داللبسمة هاني سويدان355909203623

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010442282طائعهاالء هشام ترك356009203624

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال159.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-23حماه05180008078نادياندى احمد رسالن356109203625

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1986-09-15حماه05100043288وردهعال علي خضره356209203626

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.9620060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االقتصاد الال2567.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-05حماه05030049216سامية السليمانإيناس عباس الونوس356309203627

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

364كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة الال143.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-04-15حماه05180023169بسيمه طيباخديجه محمد جمول356409203628

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1منشئ رئيسي

والبيئة

وزارة االدارة 3جابي

المحلية والبيئة

36جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01حماه05010719892ملكخالد الوليد الحفيان356509203629

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100043308رغدههيا خليفه خضره356609203630

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04190048939شهيرهعفيفة ابراهيم الفانوس356709203631
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10حماه05100050759شهيرههال سهيل رزق356809203632

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1868.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10الالذقية06110029932ليندىبشرى سليمان اسمندر356909203633

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-24الالذقية06100002437بديعهرزان محمود عيسى357009203634

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال987.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-25حماه05010368297نوفهمينا فيصل استنبولي357109203635

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1976-06-01حماه05180013476عزيزه عليكاترين عارف العلي357209203636

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال59.5019970إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

الهيئة المركزية 22

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

المعهد اعداد معهد1983-12-18حماه10230013665فائزهلينا أحمد عروس357309203638

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6020030تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05160038517صباحنتالي صالح المنصور357409203639

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال150.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-12حماه05030015078خديجةعلي يوسف الخليل357509203640

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة7شرطي

المعهد التقاني معهد1992-09-14حماه05050161938ندىهبه محمد القصير357609203641

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.5220130

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حماه05170021128فطومنادين ابراهيم عيسى357709203642

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-26حماه05050045278هيامميس اسماعيل ابراهيم357809203643

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-28حماه05170018402منانيفين حيدر حيدر357909203644

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1983-01-01الالذقية06060012782ليلىغرام يحيى حمود358009203645

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4020030تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-06-01حماه05120009062لينادلع محمد ابراهيم358109203646

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.6920210تخدير

وزارة التجارة الال281.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-10-12حماه05150009786هدوهسمر محمد خالد بصو358209203647

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حماه05010585278براءة الشحودرزان سعيد شحود الدياب358309203648
وزارة التجارة الال305.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-24حماه05150012985فاطمهنور سنان زينو358409203649

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1103مراقب

المائية

984كاتب رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1224.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100064745فدوه مخلوفبتول محمود محمد358509203650
وزارة االقتصاد الال2518.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-02-10حماه05020090484عليا باالسناء منيف سالمه358609203651

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال328.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حماه05150012497ابتساموعد احمد خلوف358709203652

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-15حماه05150003048غيداءحنين علي قبالن358809203653

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15حماه05120024381انصافمي راكان محمود358909203654
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05160029198حسناءيارا خضر حسين359009203655
المعهد اعداد معهد1992-01-04الالذقية06200055499عروبةهيفاء علي سلمان359109203656

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3120120تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-09-02حماه05120013363نجود محمدروان محسن الخير359209203657

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية367منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال69.6420200مصارف

وزارة الزراعة الال394.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-08حمص05200022795كريمهنوره نايف ميخائيل359309203658

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد2000-05-05حماه05120013364نزهه الخيرآالء غيث الخير359409203659

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال63.5920210المساحة

وحماية المستهلك

313فني قبان أرضي

85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية370كاتب اولوزارة الماليةالال1536.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050032227دعدحيدر شعبان محمد359509203660
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-18حماه05150064068رقيهمحمود ابراهيم ادرع359609203661
278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150065060سوسنابراهيم نافذ علي359709203662
وزارة الزراعة الال1114.0020003ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-07-25حماه05140011390ناديا غنومرهيف جودت عيسى359809203663

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1302.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05050012658براءهرغد محمد القطريب359909203664

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-11-10حماه05010442983نهاد نصرمحمد عباس حيدر360009203665

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال75.1820184

المائية

979فني

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05190032651هويدا حسنمرح وفيق بري360109203666

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1981-06-05حماه05120023695ماجدهأديبه أحمد سالمي360209203667

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال55.0020030تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1995-01-01حمص04010113985ملكغصون عبد الجبار سبسبي360309203668

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االقتصاد 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6820190

والتجارة الخارجية

365منشئوزارة المالية134فني

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-02حماه05150036407فاطمه وسوفمرح حاتم ونوس360409203669

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20حماه05050171688حسناء صليبيهبه فهد مني360509203670

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1369.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-24حماه05050072635هدىاالء عمار بربور360609203671

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-01-01حماه05030037546حياتخضر حامد كيجاني360709203672

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال66.25200812تقنيات كهربائية

وزارة االدارة الال1869.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05190011027انتصارتمره صالح مصطفى360809203673

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05100046466وضحهبشار عادل عليشه360909203674

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال70.4620201آليات

وحماية المستهلك

302فني تشغيل صومعة

وزارة التجارة الال232.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-19حماه05010312772صباحناريمان محمود فتنه361009203675

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1610.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-10حماه05190032816ساميه اسعدمروه محمد عيسى361109203676

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-04حماه05050000529ركنيهرؤى مصطفى عبيدو361209203677
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1383.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-06حماه05190032818ساميه اسعدميرنا محمد عيسى361309203678

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-24حماه05050166526نعماتمرح علي المحسن361409203679

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال90.0120200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 27

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة التجارة الال158.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05220012171فاطمهوالء فيصل سبيع361509203680

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

معهد التربية معهد1994-01-01حماه05180009794انطوانيت محفوضرهف افرايم عاصي361609203681

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1720140رسم

اميره موصلي محمد نصر هللا االسود361709203682

كردي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10حماه05010272668

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال113.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-03حماه05150087130نسيبهجورجيت رشيد لحلح361809203683
وزارة الزراعة الال1034.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-02حماه05050137909سهيلهلمى اسماعيل الشيحاوي361909203684

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05150042555حميده محمدمياده محمد جمول362009203685
التربية معهد1995-12-05حماه05110023642اسيامرح ابراهيم سعيد362109203686

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8020170

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1227.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حماه05220003704مهامحمد مروان محمد362209203687
وزارة الزراعة الال343.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-01-01حماه05140024944نمنوملوجين نظير بدور362309203688

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1545.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-19حماه05030060643سراءمارينا علي الحسين362409203689

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200035771خدوجفاطمه حسن السليمان362509203690
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1577.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150042632حميده محمدمريانا محمد جمول362609203691
المعهد التقاني معهد1989-04-15حماه05030065901صبحيهنضال يوسف شنو362709203692

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2107معام حرفةوزارة التربية2108معلم حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0720123

المعهد اعداد معهد1999-05-25حمص04040003964تماضرنور فائز ابراهيم362809203693

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4620190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-05-02حماه05150042661حميده محمدريم محمد جمول362909203694

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4420180حوسبة صناعية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05200005702آجياساندي سامر عاصي363009203695

المحلية والبيئة

33شرطي

المعهد التقاني معهد1988-01-07حماه05180009743انطوانيتروعه افرايم عاصي363109203696

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال74.6920080مطبخ وحلويات

المعهد التقاني معهد1999-07-25حماه05150106788وحيده رسوقلين عدنان زوبه363209203697

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال69.8620190مصارف

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

وزارة الموارد 73كاتب

المائية

953كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-07-24حماه05050085924هيامفاديا علي الحسن363309203698

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال59.5120140مصارف

وزارة الزراعة الال463.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-05-04الالذقية05100033117سوسنتماره عبد الحسين حيدر363409203699

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-16حماه05190008895اميمه يوسففاطمه علي علي363509203700

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-07-20حماه05050085886خديجههال محمد الحسن363609203701

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 578محاسبوزارة الدفاع947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال59.8620150محاسبة

المائية

962كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-09-15حماه05010544075ناديارزان ناظم نقوال363709203702

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.0020060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال154.00200210علميثانوية عامةثانوية1982-05-15حماه05010325675ليلىطالل عطيه حداد363809203703

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

362كاتب اولوزارة المالية279

المعهد التقاتي معهد1992-05-10حمص04180057655ندىملك ناصر شندوخ363909203704

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال68.7920170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة التجارة الال1462.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030020383روبينا بواكمعزه جورج فرحات364009203705

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال121.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-16حماه05050051349برودنسإناس محمد جاكيش364109203706

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1363.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-03حماه05050036544جهادرانيا مهنا المهنا364209203707
المعهد التقاني معهد1998-06-06حماه05190003662نداحبه عبد الحسين حسن364309203708

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدل2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5720200شبكات حاسوبية

وزارة االدارة الال2048.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05010756011نجودريما صالح السطيف364409203709

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2433.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-07-20حماه05050130555فيروزرغد محمد صليبه364509203710

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2531.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10حماه05010607285راقيهمحمد خالد الخطيب364609203711

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال160.0020063علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05020023984خلودبشار عبد الحميد القطيط364709203712

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2232.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-11حماه05010018984كريمةشعيب خضر اليوسف364809203713

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-04حماه05030060704مفيده المحمودوفاء محمد بدور364909203714

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3220210تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1550.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05160050796لبنهزينب محمد االسعد365009203715

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

362كاتب اولوزارة المالية279

وزارة الزراعة الال2991.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-07-01حماه05050129408مهاسنا جهاد مريم365109203716

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال221.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05200037459فاطمهبيان احمد جفله365209203717

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

961كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2576.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-24حماه05200111336تغريدرغد مؤيد العبد365309203718

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

961كاتب رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1677.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200088348فاطمهتهاني احمد مصيطف365409203719

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2569.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-25حماه05050102941خديجه ثلجهصبا علي مره365509203720

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1879.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17حماه05010484579حيات الفياضخالد عيدو الحسين365609203721
المعهد التقاني معهد1998-10-28حماه05180030694غزالةسعاد شهاب الدين حمدوش365709203722

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال74.8120200عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05200090735روضةبيان عدنان العبد المحسن365809203723

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

عفراء عبد الغفور العبد 365909203724

المحسن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01حماه05200090737مريم العبد المحسن

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1670.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15حماه05030044663نهالسماح مطانس العوض366009203725

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

بيان عبد الرحمن 366109203726

العبدالمحسن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20حماه05200090722صفى درويش

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال154.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-14حماه05030016930نعيمهرنا ميخائيل النادر366209203727

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1986-04-20حماه04010091028غادهاحالم عبد الهادي الشعار366309203728

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال70.5320070إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

الهيئة المركزية 22

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال3005.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-09-23حماه05030073864سهامريم سليم الجرجس366409203729

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1441.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-19حماه05020077564هندكنانه يحيى المحمد366509203730

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة الزراعة الال235.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-01حماه05050089620خديجه داودعبير علي عياش366609203731

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1109مراقب

المائية

988كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال455.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-15حماه05050058163خديجةنسرين علي عياش366709203732

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال430.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-03-28حماه05050068092فكراتهيفاء اسماعيل الرمضان366809203733

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

وزارة التجارة الال2249.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-26حماه05180022273هدى سليمانيامن مظهر سلمان366909203734

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال2542.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-28حماه05030055490سهامميري سليم الجرجس367009203735

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100015581اريجرهام سهيل عباس367109203736

الصحي

390مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7920200مخابر

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10حماه05010731459غادهعلياء محمود الحمدان367209203737

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-05حماه05160006481اميمه منصورساندي قيس عباس367309203738

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-02-01حماه05120002384سمرسيمه منقذ حسن367409203739

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.2120210تخدير

المعهد اعداد معهد1996-01-02حماه05010493738نهادنور عطيه السعد367509203740

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6020160تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2058.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-12حماه05050081766ماجده عياشراما محمد الحموي367609203741

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية40جابي

وزارة االدارة الال1340.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-01حماه05050164833مفيدهعايده حسن السعدو367709203742

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1351.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-06حماه05150058364كوكب العديمحمد حسن حسن367809203743
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-08حماه05140033353بربهانحسناء امين عيسى367909203744

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010499196فاطمةعالء زكريا المحمد368009203745

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2176معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7020174
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال111.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-29حماه05140009351سكينهاولمبيا صديق درغام368109203746

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال1073.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-06-06حماه05050110280وداد كفامرفت نزار ديبه368209203747

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-09-04حماه05120048600سمربتول فريد علي368309203748

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية357منشئوزارة الماليةالال71.2820210مصارف

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-18حماه05010560535آمالمنى محسن النصار368409203749

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة التجارة الال2019.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-07حماه05050034584زهوريارا مصطفى الحايك368509203750

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة المالية290

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال2594.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-30حماه05150153375هاالماريا صالح محمد368609203751

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1986-09-07الالذقية06230005131هيام حميديعالء نضال عدره368709203752

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5920062تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-05-17حماه05010456979منىمرح مروان ازعيط368809203753

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدلالال81.2420170

تقاني

مصرف سورية 402

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

المعهد اعداد معهد2000-03-31طرطوس10100020114اريج يوسفصبا عبود سليمان368909203754

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2520210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-02-01حماه05160025864سناءاروى ياسين الياسين369009203755

الطبي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.2120190صيدلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-10حماه05100048810منيره القنهناء احمد احمد369109203756

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05150117239سعادريم يونس محمد369209203757

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.5920200المساحة

وحماية المستهلك

572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

وزارة الزراعة الال3076.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-10-28طرطوس10220030616نجوداليسار نصر شاكر369309203758

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2001-01-05حماه05210002983ملكمنار مروان االعرج369409203759

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9620200تربية فنية

370كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة الماليةالال1810.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05160023058عفافمايا منهل حلوه369509203760
وزارة االدارة الال2393.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-27حماه05150105291حمادةإيفانا رشيد تركي369609203761

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20حماه05030060858سميره البعرينيغديره خالد البعريني369709203762
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010521787ناهدساره جمال الدنكي سراج369809203763
المعهد التقاني معهد1991-01-27حماه05050086304هالةحال اسماعبل رستم369909203764

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال66.3020110

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

72كاتب

المعهد التقاني معهد2000-08-20حماه05150010204يمنىآيه حسان عيد370009203765

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.7820200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

401

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1505.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150105710ميساءريم خضر مرعي370109203766

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1742.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01الالذقية06160037011رغيدههدى هيثم بويشي370209203767

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05070040680اميمه كاكوراسراء فائق خضور370309203768

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-10-27حماه05140003967وجيهامشيره رامي محفوض370409203769

الزراعي

وزارة التجارة الال72.0020040انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال1716.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05150103229مديحة خليلحال رزق حمود370509203770

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 364كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-14حماه05050064265خديجهرانيا احمد هرموش370609203771
وزارة االدارة الال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-19حماه05150033909هناءهبه حسن حسن370709203772

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-09-25حماه05150003222نجاحفاطمه احمد خلف370809203773

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6020120تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-01-02حماه05150000979فاطمة كعدهنورا محمد الديب370909203774

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9620090تربية موسيقية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال122.00200310أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-08حماه05110031528فكيرهمشير ساطع جديد371009203775

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1262.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-18حماه05050003987حنانجمان انور العامود371109203776

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150012299حنينمريم يوسف ريشه371209203777

الزراعي

وزارة التجارة الال67.7320210علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 297خبير تعقيم

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال360.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-03-10حماه05140001935حنيفه يوسفسراب فايد حميده371309203778

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 217مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2672.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-06-01طرطوس10100003390حليمهسماح غسان درويش371409203779

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 1002عامل مخططات

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1027مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال257.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-04-19حماه05150047622اميرهرشا حسن وهبه371509203780

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1105مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1357.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-17حماه05050076715منىروان صالح زيدان371609203781

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-20حماه05140001851حنيفهظبيه فايد حميده371709203782

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال168.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-12حماه05200055306نهيدةأهداب محمد شعبان371809203783

368 من 92صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1542.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-03حماه05100066212هدىمانيا حبيب خداج371909203784

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-31حماه05010308995ساميه الخالدمريم نصر المحمد372009203785

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التجارة الال78.2620200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد1995-07-15حماه05200098030سمر حسينرشا سليمان حسن372109203786

الطبي

وزارة التعليم العالي الال66.2920170مخابر

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

1016فني مخبروزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحة32

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-01حماه05050022057مناصفرائدة فايز الشعار372209203787

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-08حماه05120018721الهامايه حسان اسماعيل372309203788

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية357منشئوزارة الماليةالال68.0720210مصارف

المائية

947كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-05-01حماه05010186022املميسم رفعت السلطان372409203789

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7120160تربية موسيقية

وزارة التجارة الال126.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-04-29حماه05160017643هند المحفوضزينب رجب رجب372509203790

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال443.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-08-03حماه05050060376فردوسنسرين أنور حيدر372609203791

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010388289نسرينبتول احمد نزار قنوت372709203792

الزراعي

وزارة التجارة الال66.1120210علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 297خبير تعقيم

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010163983نهادفاطمة محمد اسعد372809203793

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال78.5320210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع24

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01حماه05150108006نشيدةاريج عبد الرحيم سلوم372909203794

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-01-01حمص05060002697فلكصفاء محمد خير مطر سليم373009203795

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.2820060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05190020792ثناءاميره محمد علي373109203796
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-20حماه05100042757ميادهشيرين ابراهيم ديب373209203797

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100035583حسنهأريج هيثم غانم373309203798

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-22حماه05160011967سميرهوعد نورس عيسى373409203799
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1704.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-30حماه05010238006فاطمه النمرامامه محمد النمر373509203800

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010236778فاطمةماريا محمد النمر373609203801

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة المحلية 954فنيوزارة الموارد المائيةالال65.7120180

والبيئة

357مساعد مهندسوزارة النقل16مراقب فني

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-17حماه05100062300صفاءآالء محمد العلي373709203802
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-07حماه06090128210حليمهتماره علي عبد هللا373809203803
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-20حماه10010011309داللراميا أحمد ابراهيم373909203804

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05050124998ريماسالي بشار حمزه374009203805

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.2320210

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1878.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-20حماه05070030223فاطمهإلين علي المحمد374109203807

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05140010016وظيفههبة عبد المنعم حسين374209203808

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.9620180عالقات عامة

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

75عامل حاسب

وزارة الزراعة الال448.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-10-10الالذقية06010069293نبيههنسرين بدر أحمد374309203809

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140010024وظيفههناء عبد المنعم حسين374409203810

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال74.0020190إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حماه05150049783توفيقه سقرلمى نصر السقر374509203811

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-02-05حماه05150049929توفيقهمريم نصر السقر374609203812

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة الموارد 954فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال67.4220170

المائية

982فني

المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05050102915اسعافنور غسان حمود374709203813

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8720130تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-03-10حماه05050102935عنانجوهره عدنان حمود374809203814

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8220210تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01حماه05010216877مسيرهامل يوسف اليوسف374909203815
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-17حماه05190033575كوثر عباسرنا ابراهيم وسوف375009203816

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-01-10حماه05140000997نهاوندرامي رفعت حسن375109203817

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3720121تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-09-02حماه05010602766سهاد اجنيدسالم عبد الغني مراد آغا375209203818

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التجارة الداخلية 2136معلم حرفةوزارة التربيةالال66.5420190

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 296فني صيانة شبكات

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-02-25حماه05140001759سفيرهغرام عزيز رسوق375309203819

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال65.8820120مصارف

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05190033568كوثررنيم ابراهيم وسوف375409203820

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7120150تربية موسيقية

وزارة االدارة الال130.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-15حماه05020088985فاطمهبشير رضا الخليل375509203821

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة33شرطي
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وزارة االدارة الال154.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-24حماه05160008090يسرىرائد احمد الصالح375609203822

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1609.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-18حماه05030025633سهىخالد محمد علي شبلي375709203823

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية290

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال148.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-05حماه05160024359امالحسين يونس حسين375809203824

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال241.0020070الكترونثانوية صناعةثانوية1990-01-02حماه05150066658جميلهاحمد حسين زلخ375909203825

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد التقاني معهد1990-01-01حمص04010253203سحرمحمود محمد امين عابد376009203826

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.0420109تخدير

المعهد التقاني معهد2000-05-20حماه05150066998ثناء العبودعلي ابراهيم جنيد376109203827

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع2119معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال71.3020202تقنيات كهربائية

وزارة الموارد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2495.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05120010999ريمرهف اسماعيل محرز376209203828

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال162.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-03-05حماه05010745489نوفهشريف محمود الخازن376309203829

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

13جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال172.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05140014983سري بناويأسامه أسعد حماده376409203830
نور عارف حاج محمد 376509203831

النعسان

المعهد اعداد معهد1996-11-01حماه05010854555زهره الزعبي

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1920160تربية فنية

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1742.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-10حماه05120011022ريمرنيم اسماعيل محرز376609203832
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال175.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-01-04حماه05010546294رغدهخلدون ايمن الصباغ376709203833

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-20حماه05100038879سعدهرانيا ابراهيم عدره376809203834

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1982-05-05طرطوس05060001626فاديافاتن محمد البطيحي376909203835

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7020050تربية فنية

المعهد تقاني معهد1987-06-13حماه05010632770مريمحميده وجيه عبد الرحمن377009203836

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال78.6120070مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1999-04-25حماه05160020221غادهحنان سليمان خليفه377109203837

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

371كاتب رئيسيوزارة المالية2141معلم حرفةوزارة التربية2159معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6420210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20حماه05010054975رندهمنار عبد الرزاق جيجاوي377209203838

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال162.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05010731257عزيزهخديجه سليمان العيسى377309203839

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-11حماه05010234072نوفهلما محمود الخازن377409203840

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-17حماه05190026203منيفه سالمهبتول محمد سليمان377509203841
المعهد اعداد معهد2001-08-24حماه05200053137هيامزينب فيصل الحسن377609203842

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020210تربية فنية

وزارة االدارة الال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010234201نوفه الخازمديانا محمود الخازن377709203843

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-03-08حماه05010035486ملكهرنا احمد سليمان377809203844

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0020030بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة التجارة 959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2418.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05200077718شعيلة يوسفعلى اكبر محمد حمود377909203845

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الال3305.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-21حماه05110034159وفاءيمنى مصطفى ديوب378009203846

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1247.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05140039965حميده عماريروعه معين ديب378109203847
وزارة الزراعة الال2705.0020173ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-05حماه05190019822سماهرشعبان علي وسوف378209203848

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1987-04-07حماه05050032416فاطمهكريم محمد العتر378309203849

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال65.8320119

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1999-01-03حماه05190020210نهااحمد وجيه عمران378409203850

المركبات

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2769.0020172

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال152.00201010علميثانوية عامةثانوية1990-06-01حماه05020041956نوفأحمد محمد الدراج378509203851

المائية

950كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05040020219يسرى العبودشيرين علي الحلوه378609203852
وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال134.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-05حماه05190016161نوالفيروز بدر معروف378709203853

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال141.0019990علميثانوية عامةثانوية1982-07-10حماه05190018978منيره بلولرسام رمضان ابراهيم378809203854

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010289940ميساءمحمد مصطفى محمود378909203855

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال67.7220170طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1994-08-02حماه05070038601ضحيهبشار محمد السلمي379009203856

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.4420153بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

241مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال279.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حماه05160031891جمانه معروفثائر نزار يوسف379109203857

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية1994-02-24حماه05010251451فادياعلي ابراهيم الخازم379209203858

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3156.0020143

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة الزراعة الال3085.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01حماه05120045546امنهفاتن فاروق العلوش379309203859

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-22حماه05170020199أميرهعفراء محمود حبيب379409203860

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-11-10حماه05120045565امنهوفاء فاروق العلوش379509203861

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.2820190إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100041533سالمحمزه اكرم كيوان379609203862

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3087.0020133تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-07-03حماه05010251463خديجهعمار قنبر الخازم379709203863

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

وزارة التجارة الال2396.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05010294513انتصار النمرغرام دياب النمر379809203864

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05140025132ريمازينب يوسف طه379909203865

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.2920210المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1600.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05120041666نجاحبشار علي سلوم380009203866

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد تقاني معهد1990-05-25حماه05010298244رقيهشادي احمد شحود380109203867

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال73.3820109

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد1988-06-15حماه05010305946وصالفرح محمد االبراهيم380209203868

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال67.5320120تربية موسيقية

وزارة التجارة 976فنيوزارة الموارد المائية1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال364.0020036كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-01-02حماه05120019126مريم االبراهيماحمد محمود المحمد380309203869

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

وزارة التجارة الال182.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-04-26حماه05150009758مسيلهعلي محمد صقر380409203870

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05190019542ليلىاميره محمد وسوف380509203871

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3799.0020154تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-29حماه05010691440فضهفؤاد محمد المنصور380609203872

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 305فني ميكانيك

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05140037000وفاءنغم حسن علي380709203873
المعهد التقاني معهد2001-05-01حماه05160028567فوزبه رمضانفاطمه احمد حاتم380809203874

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةنعمال80.7320210أشعة

وزارة االدارة الال136.0020075علميثانوية عامةثانوية1988-09-11حماه05120005005وطفهاياد ابراهيم حمود380909203875

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-02حماه05160023461هندأمل يونس صالح381009203876

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال389.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-12-07حماه05110018628ظليمه محمودنور عمران كيوان381109203877

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 221مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة الال276.0020020ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-02-04حماه05050112505سهام الشيخ ياسيندياب محمود حبيب381209203878

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة التجارة الداخلية 292

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 1021فني ميكانيك

المائية

949(ميكانيك  )فني 

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2052.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-17حماه05190019408ليندهاالء يوسف ابراهيم381309203879

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-08-10حماه05100052649ليلىامل محمد معال381409203880

الزراعي

وزارة التجارة الال66.5520050انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 299محلل مخبري

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

241مراقب زراعي

احمد عبد الرحمن الشيخ 381509203881

احمد

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-28حماه05200092118يسره

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1992-07-08طرطوس05150071429نبيههريم سمير حسن381609203882

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5020200

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-03حماه05170005041حوريههبة عدنان علي381709203883

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0019873أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-01حماه05050094480كمره المرعيمنهل احمد العيسى381809203884

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حماه05010465453غزالهوفاء رضوان الحسين381909203885
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-20حماه05150034974سعدهبشرى محمد خضور382009203886
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2467.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه04010588451نهادنورهان بدر ابراهيم382109203887
وزارة التجارة الال358.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-29حماه05050013833ايمان زريقحسناء علي حيدر382209203888

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة239مراقب

وزارة االدارة الال1536.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25حماه05050089026انتصارحسنه علي البارودي382309203889

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-08حماه05010465064غزالهارواد رضوان الحسين382409203890
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-30حماه05010666891نوفهمواهب منيف صالح382509203891

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال363.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-10دمشق05150002560فاطمهزينب محمود درزيه382609203892

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1989-09-01حماه05160047260تركيهمنذر حسن اليوسف382709203893

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربيةالال73.0120129تقنيات كهربائية

المعهد اعداد معهد2001-09-03الالذقية06020086687ريحانهمي ناصر ناصر382809203894

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0320210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05190000669زينبعال علي علي382909203895

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05190000668زينبسوزان علي علي383009203896

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010642258شمس الحسيننور الهدى عامر الخضير383109203897

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0720190تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04حماه05140014816اديبةنورهان أمير صالح383209203898
المعهد التقاني معهد1993-09-18حماه05130024343كاملة الزنبورمروه مالك منصور383309203899

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2820150انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي
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وزارة التجارة الال1778.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-24حماه05160003171رانيهرهام فراس السعد383409203900

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-20حماه05150045923كتيبهسميره محمود خلوف383509203901

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة الزراعة الال369.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-07-10حماه05140009590جوهينهألوان باسم علي383609203902

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حماه05190020684داللعال محمود منصور383709203903

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30حماه05100046615ميسونسوسن عدنان معال383809203904

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال317.0020090ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-06-10حماه05140030666عزيزه حسنهند راجي إبراهيم383909203905

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1993-09-01حماه05010326318خديجهعلي ساير مصيني384009203906

الميكانيكي

وزارة التجارة الداخلية 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3022.0020134

وحماية المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1367.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05110044292عيده الدجخدوج حسين اليسوف384109203907

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال385.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-12-28حماه05130026490سريره حميدانعذاب شعالن برنيك384209203908

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة الماليةالال1451.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05110030130ملكمها فراس حداد384309203909

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حماه05100034148متيليوسف حسين يوسف384409203910

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-17حماه05200009275مطيعه عوشجومانه ابراهيم يازجي384509203911

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-08-15حماه05110028488سعاد اليسوفعال محمد حداد384609203912

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال67.2820180إدارة أعمال

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05200000569ميادهندى كريم الياس384709203913

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1820150تربية فنية

وزارة الزراعة الال2874.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-10-06حماه01540025092عبير برداننسيم بشير عديره384809203914

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال259.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-11-05حماه05050068884محاسن عنابيهال أحمد حيدر384909203915

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة الزراعة الال279.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-04-25حماه05050070860وئاموالء وائل خلف385009203916

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1104مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة الال128.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-11-01حماه05070022468منىصوال غياث غيبور385109203917

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 40جابي

المحلية والبيئة

41جابي

وزارة الزراعة الال738.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-01-01حماه05050093527نزيههياسمين يوسف ملوحي385209203918

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-14حماه05050113792فاطمهايمان عبد الهادي جوخدار385309203919

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-03حماه05100034071متيلباسل حسين يوسف385409203920

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد اعداد معهد1990-01-03حماه05010120849نعماتملك سليمان نجيبه385509203921

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8520100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-02حماه05010377168شهيرهرزان زياد كعموش385609203922

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05200055509نهيدةمناس محمد شعبان385709203923
المعهد التقاني معهد1996-03-30حماه05150111961مجيدهيحيى يوسف محمود385809203924

للصناعات 

التطبيقية

265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال64.9920201آليات

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2779.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2000-12-04حماه05010264449نوال المحمدبتول كرمو المحمد385909203925
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2090.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-25حماه05070028041سهيرغنوه عزيز هابيل386009203926

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1596.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-17حماه05050100156فضيلهديما فاضل يحيى386109203927

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-03-11حماه05050046832مياده الحاج زينحياة أحمد الشيخ حمدون386209203928

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال74.1520060

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

المعهد التقاني معهد1983-10-08حماه05050056999امل احمدرامي هيثم عزو386309203929

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربية2113معلم حرفةوزارة التربيةالال63.2920053

المعهد اعداد معهد2000-09-14حماه05190020964سناءمها احمد علي386409203930

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3920200تربية موسيقية

وزارة االدارة الال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1974-07-31حماه90050001716فتحية عامرفاتن احمد دياب386509203931

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال2868.0020144تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1996-04-25حماه05160020038روسيايوسف علي ناصر386609203932

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-27حماه05190019713ليلى سالميرؤى شفيق سالمى386709203933

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-17حماه05010266014ملكهلولو عبد الملك محمدسعيد386809203934

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة379كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.6020180محاسبة

المعهد اعداد معهد2000-02-20حماه05010730166رنازينه رياض الموسى386909203935

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2520200تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2076.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-01حماه05190020191سميره فياضرهف جابر عيسى387009203936

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010097279منىبيان مصطفى البغاج387109203937

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

الجهاز المركزي الال3208.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-15حمص04010183728غادهفاطمه يوسف الدهش387209203938

للرقابة المالية

وزارة الموارد 279أمين مستودع العددوزارة الصناعة1027مستثمر حاسوب

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-20حماه05190017621نهىعلي حامد ربيع387309203939

الصناعي

2120معلم حرفةوزارة التربيةالال70.02201110تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010712179خلود حلفاويسوزان زكريا الطيار387409203940

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال80.3020190شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة الموارد 365منشئوزارة المالية21

المائية

952كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010344579مريم كرزونهدى رياض زكيه387509203941

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.1420200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05190020184سميرهرهام جابر عيسى387609203942
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1418.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010161236مريمايه هللا زياد نداف387709203943

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 359كاتب اولوزارة الماليةالال2671.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-27حماه05220007733ادنوف النوافناهد راكاد النمر387809203944

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-07-25حماه05190019811انصافعال سليمان ريحاني387909203945

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال70.2920150

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05200027029ايمانلمياء موسى الصيادي388009203946

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.8320210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 232مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال3217.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حماه05010046797قمرناجيه عماد شقيفه388109203947

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010694396هيفاءبتول محمد ديب الخراط388209203948

للحاسوب

2130معلم حرفةوزارة التربية365منشئوزارة المالية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.8620210شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2080.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05010465108ايمانناريمان بشار شكوه388309203949

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-04-04حماه05010545610سهامامينة زياد الشيخ يوسف388409203950

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1620170تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010172656وصفيه ادلبياسراء صفوان الدوري388509203951

للحاسوب

2130معلم حرفةوزارة التربية365منشئوزارة المالية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.9320210شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1997-03-08حماه05010022179ثورهمؤمنة امجد عروب388609203952

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال66.9620180

المعهد التقاني معهد1999-07-08حماه05030021585سوزانياسمين يوسف حنا388709203953

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال74.1320210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

49مساعد فني

وزارة االدارة المحلية 363كاتب اولوزارة الماليةالال210.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020108327مريماحمد عبد الكريم الخالد388809203954

والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية18جابي

المعهد التقاني معهد2001-01-25حماه05010307946سهيراالء معاويه قبالوي388909203955

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال83.0320200طب طوارئ

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020107أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010199508مهاعيسى محمد احمد389009203956
المعهد اعداد معهد1990-01-21حمص04020043310سهامرزان صادق ضومط389109203957

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.6720090تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-28حماه05140029370نعامهكاتبه سجيع عفيف389209203958

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-03-01حماه05030045432هناءعبير خليل الجبيلي389309203959

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020200تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100044634زهوهلوريس صالح نيشي389409203960
282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2454.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120034078غصونرهف موسى رستم389509203961
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-13حماه05100023196سميرهسلوى احمد ديوب389609203962
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-11حماه05050079508براءةنهله نزار مجر389709203963

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-20حماه04060018592امالنهى منجز حيدر389809203964

الزراعي

وزارة التجارة الال80.1220160علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 297خبير تعقيم

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-25حماه05010234199مريمكفى عمر النبهان389909203965

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-10حماه05010542421سوزانالنا عبد الحميد تفتنازي390009203966

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2820150

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2160.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05100062888سجيرهكاترين ناصر يوسف390109203967

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-05حماه05100025175جميلهالرا ابراهيم سقر390209203968

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2509.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06حماه05120026639فاطمه ديوبشام محمد الموعي390309203969
504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10حماه05150110595ناهيهدياال معين الدرويش390409203970
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-18حماه05150058698سجيرهدارين محمود سليمان390509203971
المعهد اعداد معهد1993-03-27حماه10260023117بسيمةديمه عبد الحميد ابراهيم390609203972

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6720150تربية موسيقية

وزارة التجارة الال1994.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-10حماه05120050137منيرهغرام عبود سلوم390709203973

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 368كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2419.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140017952خديجههبه مالك سلمان390809203974
وزارة التجارة 369كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة الماليةالال1862.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-29حماه05050001008نهونديارا اسماعيل عدره390909203975

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1527.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01حماه05120050141حميده فياضبشرى مزيد سلوم391009203976
المعهد اعداد معهد2000-11-24حمص04220061665منيره االستانبوليثناء نديم االستانبولي391109203977

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال58.3920210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05200071502فطيمرقيه ياسين الخالد391209203978

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5020180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-01-20حماه05050128922ردينهنغم ابراهيم بدره391309203979

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.3720170

طبية

1020

المعهد اعداد معهد1993-06-01طرطوس10280005014جميلهربا علي سعادات391409203980

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8920150تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1409.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05210034974داللمريم محمد محمود391509203981

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05200095588تركيهكاليه محمد السليمان391609203982

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-04حماه05160028730مجيده اسماعيلخوله ابراهيم احمد391709203983

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1473.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-17حماه05150159418رزان منصورنور احمد العيسى391809203984

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 368كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01حماه05100038955ليلىايمان سعيد علي391909203985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-24حماه05100054744وجيههاريج محي الدين زيد392009203987
مدينه فاعور محمد علي البروش392109203988

حميشه

وزارة االدارة نعمال2114.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05200015232

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل1000جندي إطفاء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-27حماه05050106237ياسمينالرا مصطفى الجرف392209203989

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1692.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030023967موزهإلينا علي البدور392309203990
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-29حماه05010309066ساميةزينب نصر المحمد392409203991
المعهد التقاني معهد1987-06-29حماه05050003632ياسمينبسمه مصطفى الجرف392509203992

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.9620090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1526.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حماه05010308988امون الخلف النمرسالم محمد نور المحمد392609203993

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية288

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال114.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-01-07حماه05010653680ملكهابتسام يوسف ملحم392709203994
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حماه05050135752مريمصبا غسان الداحول392809203995
وزارة الشؤون الال171.0020034علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010764751فلايراحمد مصطفى منصور392909203996

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-12حماه05100023973سمر فرحهساره جرجس سنكري393009203997

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.5320210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 232مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حماه05010303087غاده فتوحساره رضوان الديري393109203998

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-20حماه05010643456بشرى الحلوىزهره طه الكل393209203999

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2868.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-05-10حماه05150106390عزيزهيوسف علي ابراهيم393309204000
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1928.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-18حماه05010303065غاده فتوحفاطمه رضوان الديري393409204001

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05020033889سميهنور عبد الوهاب الفارس393509204002
المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05200016978غصونماري ماجد شعاع393609204003

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020210تربية فنية

وزارة التجارة الال1789.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-18حماه05170037276فاطمهبتول ايمن شلدح393709204004

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية290

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-13حماه05050015709أحالم العامودكنانه سمير ديبه393809204005

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-13حماه05050015731احالمكنده سمير ديبه393909204006

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-01-16حماه05010149683فهيدهحسين احمد عصيان394009204007

الصناعي

2172معلم حرفةوزارة التربية2171معلم حرفةوزارة التربيةالال64.1320046خراطة وتسوية

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05150104001رشابشرى فؤاد فندي394109204008
وزارة الزراعة الال399.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-05-26حماه05010190303وجيههحنان محمد ابراهيم394209204009

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-03-19حماه05150075649جانيتحسن محمود الحسن394309204010

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

275كاتب ضبطوزارة العدل2070مدرس مساعدوزارة التربية2138معلم حرفةوزارة التربيةالال71.1420201

المعهد التقاني معهد1985-02-09حماه05160013029عليارشا رعد خضور394409204011

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال71.2120070

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

المعهد اعداد معهد1972-01-24الالذقية06010397227فهيمهعفراء محمد عمار394509204012

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6819950تربية فنية

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16حماه06150001796جهينهنغم يونس عمران394609204013
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-13حماه05160031990سكيبه سعيدرشا محمد راشد394709204014
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-11طرطوس10230021665هناديايه طاهر شعبان394809204015
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05110032555هدىاناغيم ايمن طوبر394909204016

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-02حماه05110032454نوالديانه ناهد طوبر395009204017

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة التجارة الال2105.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-28حماه05050020393غيداءوفاء محمد حمود395109204018

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-02حماه04220004687شمسهورده عثمان الخضر395209204019

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال1603.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-25حماه10230006909هنادي اسعدهيا طاهر شعبان395309204020

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-10حماه05200008480سعدهوالء حماد محرز395409204021

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-20حماه05160035333هندلمى نايف هزيم395509204022
المعهد اعداد معهد1996-05-04حماه05200015352هدىمها وليد طجيني395609204023

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9120180تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2347.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-11حماه05020057644خديجه ابو كشتوآمنه محمد غازي أبو كشتو395709204024

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد1993-09-23حماه05200019483رشا شموطرنا جورج الشيخ395809204025

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5420130تربية موسيقية

368 من 98صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1605.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-09حماه05020057911فهميهرؤى مصطفى ابو كشتو395909204026

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال182.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-11حماه05050131110هيلداميرفت محمد مني396009204027

االجتماعية والعمل

363كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-29حماه05010304921هياممرام شعبان الرمضان396109204028

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال414.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-20حماه05160035644فريزهدارين محمد محمود396209204029

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-25الالذقية06210007531منىفداء احمد بوصالح396309204030

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد2000-09-11حماه05150057455ابتسامراما محمود النجم396409204031

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2082مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1020200

المعهد التقاني معهد1987-06-20حماه05010683521فكريهعلي عدنان العساف396509204032

الصناعي

وزارة التجارة الال68.0020096تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

2182معلم حرفةوزارة التربية2173معلم حرفةوزارة التربية283فني ميكانيك

وزارة االدارة الال1880.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04220001563سوسن حسنسالم علي النمره396609204033

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال375.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-01حماه05140005028مهجه عباسأحالم أحمد حمود396709204034

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-07-17حمص04220004764سوسننغم علي النمره396809204035

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8220170تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1917.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-14حماه05010289469حليمهوفاء عبد العزيز المحمد396909204036

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال289.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-20حماه05140003974فدوىبشرى اسماعيل محفوض397009204037

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12حماه05050034494امنهريام عبدهللا الشيحاوي397109204038
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2337.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-01حماه05100018471الجازيهمنى علي الشبيب397209204039

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال488.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-01حماه05140007387بربهاتسلوى درويش السلوم397309204040

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال514.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-01حماه05140027807منه سقرذكية منير ابراهيم397409204041

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1992-08-31حماه05150059973كفارنا فيصل شمة397509204042

الصحي

389مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال71.6120120مخابر

المعهد التقاني معهد1997-04-01حماه05150043419ودادمريم منذر محمد397609204043

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.6320190صيدلة

وزارة الزراعة الال539.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05140007170بربهانداليا درويش السلوم397709204044

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال154.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-01حماه05150059978يسرى بدرمرح سامر شمه397809204045

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1983-03-05حماه05030025860حليمةلميا محمد الخليل397909204046

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1420050تربية فنية

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-25حماه05160012107داللهنادي محمود الحاطوري398009204047
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1230.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-15حماه05150030746كاترين شحودسوزان أحمد مصطفى398109204048
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-30حماه05160054797اكتمالروان محمد زغبي398209204049
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05020079439فضهحلومه احمد نمر398309204050

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال185.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-23حماه05170040004صباحسوزان توفيق علي398409204051

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-09-15حماه05150059101جومانةروان يوسف صالح398509204052

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8920200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-09-01حماه05150075086الهام بسيسهرغد جمال نصرا398609204053

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1420090تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1373.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-26حماه05040015755حسنه عليمريم محمود اخرس398709204054
المعهد التقاني معهد2001-01-03حماه05050085537امامه ونوسبيلسان غازي حيدر398809204055

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.8520210

والبحث العلمي

رسام في المعهد التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي 26

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 48رسام

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

المعهد اعداد معهد1990-03-16حماه05150067633وهيبهخلود ناظم جرجس398909204056

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7320100تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1999-04-11حماه05160013643عبير السعدزينب انور االحمد399009204057

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5020190تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2072.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-10حماه05170039536ندى محمودميس ياسين شدود399109204058

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد تقاني معهد1993-02-01حماه05150059085جومانهاناس يوسف صالح399209204059

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال62.8520150

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد2001-07-09حماه05150093537فايزهوردة ابراهيم خضور399309204060

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.7120210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05160045743منى العيسىسماره رياض دعبول399409204061

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل982فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال75.3320110

وزارة الشؤون الال2219.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-20حماه05160045748منىشروق رياض الدعبول399509204062

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-10حماه05010345113فوزهلميس محمد حسن399609204063

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05050110314فهميه ديبهبارعة عفيف ديبه399709204064

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-02-16حماه05050129207ردينه مرجاويغنوه ابراهيم بدره399809204065

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال65.9620150طب طوارئ

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-08حماه05110018752نوريهبثينه حسين الخليل399909204066
المعهد اعداد معهد2000-09-10حماه05170010365سراءاالء وفيق ديب400009204067

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7120210تربية موسيقية

368 من 99صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1990-08-15حماه05010750109هنىساميه محمود عبد الكريم400109204068

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8420110تربية فنية

المعهد اعداد معهد1982-09-15حماه05150036086غندرزهور هاشم الحيلوني400209204069

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.4820050تربية موسيقية

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2442.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-25حماه05020106087لواءغدير هيثم ابو اللبن400309204070
356كاتب رئيسيوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1646.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150094005مانيه محمودديانه سليمان شعبان400409204071
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01حماه05010721829رفعهراميه علي المصري400509204072
المعهد اعداد معهد1989-01-20حماه05020040887وضحهناديه محمد المشعان400609204073

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.4620080تربية فنية

وزارة الزراعة الال880.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-10حماه05050061416شمسهراميه يوسف نيساني400709204074

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-06-15حماه05150084872سهاماحمد محمد العيسى400809204075

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.4920172

طبية

1020

المعهد التقاني معهد1996-02-16حماه05030054247خديجهيحيى يوسف الخليل400909204076

الصناعي

وزارة التجارة الال68.6220183تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية574مساعد فنيوزارة الدفاع282فني كهرباء

ريام اسماعيل ديوب 401009204077

الشعراني

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05050098217رائده سعد

للحاسوب

371كاتب رئيسيوزارة المالية2074مدرس مساعدوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4220180شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1994-12-24حماه05010211055منىابراهيم محمد االحمد401109204078

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربيةالال62.9520210

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120024091لوديروان سلمان ثلجه401209204079

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1222.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20حماه05010530242فطيم خضرنور احمد الضاهر401309204080

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-06حماه05050032643رجاء داؤدانجيال عبد الكريم حمودي401409204081

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2061.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-11حماه05040038103مهامحمد علي العلوش401509204082

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1259.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-05حماه05050025568املرهف احمد درويش401609204083

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2209.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-09-27حماه05010334702هاجرهيام عبد السالم الطوماني401709204084

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01حماه05010452982فكيهةوالء مصطفى الدرويش401809204085

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1552.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-16حماه05050107335سلوىرزان ابراهيم محمد401909204086
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-22حماه05010622524رويدهفلاير سليمان اسماعيل402009204087
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1431.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-18حماه05120027317سعادلجين اسعد ورده402109204088

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3041.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-09-22حماه05150091017نبيلهايمان عدنان ادريس402209204089

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم1829.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150135280امالملك مفيد االبراهيم402309204090
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05130012355حبيبهغيثه حمدان زعرور402409204091

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد اعداد معهد1983-03-22حماه05010571598نزيههكوكب عبد الكريم توما402509204092

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6020050تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05050148120سهامياسمين مصطفى موسى402609204093
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-01طرطوس10260031351هيامندى زهير ابراهيم402709204094
وزارة االقتصاد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1790.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-31حماه05010642286دانيهزينب ضاهر الخضر النجم402809204095

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-24حماه05090009814وسامفردوس نبيل ضوا402909204096
المعهد التقاني معهد1987-10-04الالذقية06220000436حفيظه جزعهوسيم رايق فاطمه403009204097

للمراقبين الفنيين

اإلنشاءات 

العامة

وزارة االدارة الال66.2020082

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل16مراقب فني

المائية

973فني

المعهد التقاني معهد2000-12-02حماه06090079877ميساءشآم تمام ميهوب403109204098

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال74.0020200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني الهندسي

29

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22حماه05050076178منىنوره احمد فطوم403209204099
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-10حماه05120040071خديجهعفراء هيثم عبود403309204100

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-15حماه05160012850سوسناالء محمد بدور403409204101

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.3720210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-07حماه05060000287يسرىفاتن مظهر المال403509204102
وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1472.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-04حماه05170045564ازدهار العيشهكامل ضاهر العيشه403609204103

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1984-01-14حماه05010691173فرنجيه األحمدمحمد مهدي صالح المنصور403709204104

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال61.6420140

المعهد اعداد معهد2002-01-28حماه05050144666فاتنكرستين باسم النجار403809204105

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9620210تربية موسيقية

فاطمة الزهراء مصباح عبد 403909204106

الرحمن

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05020019597رفيقة

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال75.3320180طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1999-08-15حماه05170045769سليمهالرا محمد العلي404009204107

للحاسوب

2069مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6420210شبكات حاسوبية

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140007370نظامبشرى احمد حسن404109204108
502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2081.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-11حماه05010549370ختام خلوفرنيم عبد الجليل العلي404209204109
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1892.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-21حماه05010736593مادلينحنان فيصل الجرجس404309204110

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-27حماه05100049399غفرانآالء احمد الجاسم404409204111

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-10حماه05010478108رجاءريم مطانيوس العساف404509204112

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05140002249حسناءلميس مخلوف ابراهيم404609204113

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عبد القادر عبد الجبار العبد 404709204114

المحسن

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3833.0020132ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حماه05200086205مهدية

واإلصالح الزراعي

239مراقب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2625.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-06-12حماه05150116321ميساءاحمد نضال ونوس404809204115

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

وزارة الزراعة الال294.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-08-01حماه07240159285لوريس العيدينال اميل عفيصه404909204116

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1101مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-04حماه05150038294جميلهريم محمد حسن405009204117

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حماه05010228897سجيرهبسمه حاتم الشعبان405109204118

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1988.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-04حماه05150079232وداد عسافمايه محمد حسن405209204119

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المائية

957كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-11الالذقية06150044241ابتسام شاهينرشا هاني شاهين405309204120

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020110تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-26حماه05060009503سلوىأماني عالءالدين رضوان405409204121

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-22حماه05170045818انتصاررنيم محمد العلي405509204122
منار عبد العزيز حسون 405609204123

سودين

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1548.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010296141حسنه

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2182.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-14حماه05170045667انتصارريم محمد العلي405709204124

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

غدير عبد العزيز حسون 405809204125

سودين

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010296134حسنه

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ريماز عبد العزيز حسون 405909204126

سودين

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1801.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-28حماه05010296914حسنه

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1949.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-15حماه05010371430ابتسامميرنه محمود سالمه406009204127

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05160012746روعهكريمه احمد اليوسف406109204128

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4920170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1990-11-28حماه05050166984ليلىسماره أحمد المحسن406209204129

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.5920130

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-15حماه05050163808مريمحفصه عبد هللا المحيميد406309204130

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال975.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-01حماه05010444588كاملهنسرين محمد عمران406409204131

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

وزارة الزراعة الال405.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-03-02حماه05140018873جميلهسميره حسن غرير406509204132

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1995-05-04طرطوس10030019003نادياايمان محمد اسماعيل406609204134

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0820150تربية موسيقية

وزارة االقتصاد الال2509.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-11-01حماه05120034547ندى عليعلي أحمد سمندر406709204135

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال315.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-15حماه05010211422اسعافهاديه محسن الحسين406809204136

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد اعداد معهد1991-06-01إدلب07110018200فيحاءجمان وائل السرماني406909204137

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2120120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-01-21حماه05050028036تغريديارا رامز عبدو407009204138

للحاسوب

2150معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.2320210شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1994-01-05حماه05010426582رفعهعبد الرحمن غازي الخلف407109204139

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدل2154معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0920154

تقاني

402

معهد التربية معهد1999-01-01الالذقية06170020113منىحال سمير عمران407209204140

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.7420180رسم

المعهد اعداد معهد2001-03-21حماه05200001363ريمهمريانا فادي اليوسف407309204141

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.6720210تربية موسيقية

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05200069707مريموعد احمد العكاري407409204142
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10حماه05050166666ليلىرزان احمد المحسن407509204143

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-01-01حماه05200011820فريدهزينه نديم خلوف407609204144

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.4820060تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1881.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05010211038منىسميره محمد االحمد407709204145

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-20حماه05100060061سميهتغريد خضر المحمد407809204146

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8320180تربية موسيقية

المعهد تقاني معهد1995-01-03حماه05100049489حسنهخالد حمزه احمد407909204147

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال70.7720164

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد1998-11-27حمص04220087765صبا الونوسليال رواف الجمعه408009204148

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4220190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05100037741رشيده سليمانعناء يوسف سعيد408109204149

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال72.9620120تسويق

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

المعهد اعداد معهد1995-01-01حمص04220048285ثناءرزان سليم المحمد408209204150

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1020180تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150057235مادلينعال يوسف عصفوره408309204151

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1435.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05010470188نجاحسالم احمد التمر408409204152
280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1317.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010470197غاليه التمرآسيا فريد التمر408509204153
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20حماه05050009048ندامها حسين المحسن408609204154

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-20حماه05200075896نجاحمحسن ابراهيم االبراهيم408709204155

المحلية والبيئة

12شرطي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05040010468أميره الحسنسوزان غازي المحمد408809204156

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائيةالال91.7820200

المائية

979فني

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة الماليةالال1948.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05070010132نهادهبه غياث الشيخ ابراهيم408909204157

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1283.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-16حماه05030051178مارلين الصالحرازان سليمان الصالح409009204158
المعهد التقاني معهد1999-01-02حماه05200095508اعتدالاالء منذر سليمان409109204159

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة365منشئوزارة الماليةالنعم64.5720200

تقاني

وزارة االقتصاد 402

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة الزراعة الال860.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-05-24حماه05070001653اعتدالزاهيه علي قاتول409209204160

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

المعهد التقاتي معهد1999-08-30حماه05200008419رنامارينا فادي سليم409309204161

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال72.2820190مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1988-01-03حماه05010077815ابتسامبيان محمد الحميدي409409204162

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال72.9320070

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-04حماه05050075505مريمنجوى غازي الريمه409509204164

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05030011599فهيدهصفاء علي الصالح409609204165

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1948.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-22حماه05100042066املمروه عبد الكريم سقر409709204166

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

10جابي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1337.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030064376هيفاء الونسمايا رأفت الونس409809204167
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-10حماه05010674229ابتسامجومانه محمد الحميدي409909204168

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1871.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-26حماه05030015417اعتدال دروبيعيسى سليمان الحالق410009204169

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278محاسبوزارة الصناعة360كاتب ماليوزارة النقل988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3381.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-15حماه05010425684عزهحسنة خالد سقا410109204170
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05220023471فضهرنا احمد الحمدو410209204171

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال65.8020200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

المعهد التقاني معهد2000-01-30حماه05150042200ميلياروان وجيه حسن410309204172

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال77.9720200طب طوارئ

وزارة االدارة الال2270.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05120050834دجانهحسن احمد حيدر410409204173

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-30حماه05050138689الماسيمرام ابراهيم الصالح410509204174

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24حماه05120016961بندرخديجه محمد تقله410609204175
صفاء محمد الشيخ احمد 410709204176

الياسين

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1762.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020067592بشرى الشيخ

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3443.0020162ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1998-01-10حماه05010191308جوال يوسفمحمد يوسف الشحود410809204177

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

المعهد التقاني معهد1986-03-04حماه05150003588بدريهغفران مصطفى المشرقي410909204178

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.5820070

والبحث العلمي

رسام في المعهد التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي 26

والبحث العلمي

وزارة األشغال 48رسام

العامة واإلسكان

1032مدرب ديكور ودهان

المعهد اعداد معهد1986-03-10حماه05030010421حبقةحكيمة حامد داود411009204179

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5320060تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-15حماه05010664935ثمينهميراد عزو علي411109204180

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 369كاتب اولوزارة الماليةالال185.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-17حماه05170019917سميرهوالء عيسى باشا411209204181

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2374.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120012282اسمهانسالي علي موسى411309204182

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-05-11حمص04060026870اتحادرهف عبد هللا شمسو411409204183

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9920210تربية فنية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1982.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030008359عدله الميهوبسيوار عيسى الميهوب411509204184

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2613.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05050128258رناآيه اسامه جلعوط411609204185

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال202.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-08-29حماه05050190662ميردلينا علي تركيه411709204186

االجتماعية والعمل

363كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال2998.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-03-20حماه05050134258ميردبشرى علي تركيه411809204187

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم2014.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-29حمص04010433146لواءمرام حسن القاسم411909204188

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1966.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04حماه05100014718لينا معاللما حسام عليا412009204189

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية289مدقق

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-04حماه05150115048داللفاطمه محمود اليوسف412109204190

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-22حماه05120012285عائدهلين عيد موسى412209204191
وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2392.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-06حماه06190000954سعادرنيم سهيل احمد412309204192

المحلية والبيئة

29جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1202.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-05حماه05030050913سراء احمدجمانه سيف ابراهيم412409204193
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100052379شهرزاد العباسرهف سليمان االبراهيم412509204194
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-25حماه05140001492يسرىمرفت مرهج هيفا412609204195
وزارة الزراعة نعمال267.0020082ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-06-25حماه05140001148نجاحمتيم سهران محفوض412709204196

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1106مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

المعهد التقاني معهد1979-06-22حمص05150003579بدريهتغريد مصطفى المشرقي412809204197

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال70.0020010مطبخ وحلويات

368 من 102صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1495.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030048004رناسوزان موسى المحمود412909204198

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

361كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة الال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-10حماه05050097091نعيمه الحسنهاله علي سعدو413009204199

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد2002-01-02حماه05150100615سمردينا موفق ابراهيم413109204200

الطبي

397مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.3920210صيدلة

المعهد اعداد معهد1992-01-20حماه10160074480هناء البايكيياسمين احمد ادريس413209204201

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3020110تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-10-21حماه05170047243ثراءديانا صالح خشوف413309204202

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2420200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-02-27حماه05150072164فيروزميس مفيد محفوض413409204203

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7820200شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010303454رندهراميا أحمد الضاهر413509204204

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حماه05050019398هوازنهال معن حسن413609204205

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال159.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-12حماه05190007257بهيرهأمر صالح رستم413709204206

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 364كاتب اولوزارة المالية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال143.0019943أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-03حماه05120004890سهام الشحودغياث سليمان الشعبان413809204207

المحلية والبيئة

32شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-03حماه05200074451فطيمياسين خالد الحميد413909204208
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05030057101روكسن العيدماريا سالمة العيد414009204209

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال82.3820200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-18حماه05150103238يسرىاالء ايمن حمود414109204210
المعهد اعداد معهد1999-05-25حماه05180001193جوزفينرنيم عزام ديب414209204211

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8920210تربية موسيقية

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-02حماه05190012192منيفهبتول رفيق عباس414309204212

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد2000-08-20حماه05120048449فضهسوزان علي ديوب414409204213

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.3920200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-17حماه05150077407زينب النحيليعلي حسن خضور414509204214
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05120050315دولة جغيليعلي عثمان ساعود414609204215

الطبي

388مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال69.0320192مخابر

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-28حماه05150031983جميلهفاطمه خضر األحمد414709204216
وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1750.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-31حماه05150046514لينا عنوشمرح معن محمود414809204217

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05190007253منيفهغروب مفيد رستم414909204218
المعهد التقاني معهد1999-04-27حماه05070010126نهادجعفر غياث الشيخ ابراهيم415009204219

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.5020210تخدير

وزارة االدارة الال1916.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-18حماه05190013646فاتنرنيم غياث تامر415109204220

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 3جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

التربية معهد1989-07-18حماه05020092637سعادعال محمد الفرقش415209204221

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7420100

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-15حماه05140026451انصاف العليعبير مثيل علي415309204222
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال156.0020010علميثانوية عامةثانوية1980-05-15حماه05120014894داللوديان محمد سلوم علي حسن415409204223

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05160014766مريمرهام مفيد علي415509204224

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-25حماه05070003500فضهرشا تركي االحمد415609204225

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2876.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-29حماه05160019099رئيسهكنان عبد الرزاق مسلم415709204226

المائية

976فني

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010066417آمنهقوت القلوب محمد حفيان415809204227

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال60.7220170محاسبة

المركزي

وزارة الموارد 578محاسبوزارة الدفاع72كاتب

المائية

962كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال898.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-02حماه05040014950جونيتنسرين محمد الزعزوع415909204228

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1986-04-05حماه05010582091فدوىاسراء بهجت زكية416009204229

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال71.9820070

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1368.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140036248دالل قبقليريم علي زلخه416109204230

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-03-29حماه05020019481نو الهدىهاني وليد المحمود416209204231

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.3820119

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

المعهد التقاني معهد1988-08-25حماه05010048596حلومياسين يوسف الحيدر416309204232

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2113معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال65.4820084

المعهد اعداد معهد1988-01-22حماه05090002850افتكارنغم قاسم زيدان416409204233

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.4420070تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال120.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05120026495نديمهحبيب يوسف حبيب416509204234

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-29حمص05170030615نديمهبتول يوسف حمدان416609204235
وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-05حماه05150040987غيثاء عبد هللاريم ممدوح خضور416709204236

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم2564.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-05حماه05150111010لميس األحمدسوزان نضال عثمان416809204237

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد1985-03-13الالذقية06020054361حوريهاحمد مكائيل القاضي416909204238

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2106معلم حرفةوزارة التربيةالال78.4020065

وزارة الشؤون الال163.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-12حماه05090003962عتابمي فؤاد المبيض417009204239

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حماه05010312312دلهحكمت حمود المحمد417109204240

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05200076367منىسوسن محمد محمود417209204241

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال394.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-06حماه05110025529اميرهشيرين محرز المحرز417309204242

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االقتصاد الال1601.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-07-14حماه05170031820وفاءحسن علي سليمان417409204243

والتجارة الخارجية

359كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05110025163كريمهشيرين ابراهيم المحمود417509204244

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100005314سهيالورود تمين البنيات417609204245

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال379.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-05-18حماه05030046135ناديهدارين محمد االحمد417709204246

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1919.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-15حماه05020115014عائشهامل حسين عوجان417809204247

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10حماه05100030518سورياهنا المهدي الحسين417909204248

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1211.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05030035608حليمه العليغرام محمد نور احمد418009204249

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 359كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة الال1886.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05030035701حليمهمريم محمد نور احمد418109204250

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20حماه05100038206مريم صالحهمها ضاحي علي418209204251

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-21حماه05020054927آمون السعودمروه سليمان علوش418309204252

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8220210تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2016.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05110040413هنوديامن مياد علي418409204253

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 41جابي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

951كاتب رئيسي

اليمامه عبد الرزاق حاج 418509204254

سليمان

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010770216ختام

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال76.3520210طب طوارئ

المعهد التقاتي معهد1995-02-21حماه05010139249مريمحليمه جهاد محمود418609204255

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.7620170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05020104275منيرهمريم احمد الحسين418709204256

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-09-24حماه05120015317انصافتهاني سلمان محمود418809204257

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.0120110زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05010152990عليهشذى عبد الكريم دالي بالطة418909204258

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1315.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04حماه05150013020منال عيدفاطمه قاسم زينو419009204259
وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-07حماه05180033521شروفراما علي خضور419109204260

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة الال2131.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05200091592نوفهآمنه هشام السلوم419209204261

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال197.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-01حماه05200095171ريمحنين محمد االحمد419309204262

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الال2234.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-17حماه05200085174بثينهآية أيمن االعضا419409204263

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20حماه05110025374سفيرهضياء احمد العلي419509204264
278محاسبوزارة الصناعة360كاتب ماليوزارة النقل988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال262.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-10-23حماه05160023517كوثرايمان يونس قاسم419609204265
وزارة االدارة الال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05200020170روضهصبحيه نجيب القدور419709204266

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30حماه05150123847مجيدهسها هيثم وسوف419809204267
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-16حماه05010042740امونماجده اسعد الربيع419909204268

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10حماه05150097717ايرادوفاء جمال سلوم420009204269

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-07-07حماه05100054617نشيدههديل ابراهيم سليمان420109204270

الزراعي

وزارة التجارة الال72.4920190انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-08حماه05140035855فاطمهجميله حبيب عيسى420209204271

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-21حماه05050031492ريم السلوملور احمد الحاج420309204272
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12حمص04010617158عبيررزان محسن المحمد420409204273

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة التجارة الال182.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-06-05حماه05030037879خجهفاطمه محمد الخالد420509204274

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال495.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-03-01حماه05140009795سريره سلمانعواطف خليفه أبو عمشه420609204275

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-14حماه04030049880خانمنديمه محمد ديب باكير420709204276

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05150090303مفيدهزينب خضر العلوش420809204277

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1720200تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-15حماه05030022412أملينجانيت خضر الونوس420909204278

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-06حماه05150067109نعيمهعفراء محي الدين ناصيف421009204279

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-06-02حماه05140016541منيرهلميس رشيد بقيلي421109204280

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال64.7920100عالقات عامة

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

وزارة االقتصاد 401

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1388.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-12حماه05050174122تركيه االشقرراغده محمود االشقر421209204281

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010351151عائشةخنساء سليم االشقر421309204282

للمراقبين الفنيين

973فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال72.5620160التصميم الداخلي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05030066616لمى العيسىنسرين عزيز العيسى421409204283
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-10حماه05100038250نجمهسوار عبد اللطيف ناصر421509204284
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2589.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-17حماه05140030981سميره بركاتعال بصير بناوي421609204285

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

370كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة الال2083.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140031492منىفاديه ناقي لطيفه421709204286

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-28حمص04140054930ماجدهلودي جورج داود421809204287

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.3220200تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1975.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010364310ختاموسيم أحمد قطاع421909204288

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-11حماه05160023384هيفاء حيدرشذا علي حماد422009204289

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال70.6020200غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2525.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-22حماه05100033928نهلهليلى علي ابراهيم422109204290

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05100036412نهلهشروق علي ابراهيم422209204291

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1443.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010388349بندر ديوبندى بديع الكردي422309204292

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية359كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1997-03-02حماه05150042189ميليانبال وجيه حسن422409204293

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية2073مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7120180

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01حماه05200096892سروه احمدمانيا رياض عبد هللا422509204294
وزارة االدارة المحلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1397.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-01حماه05150121983رشاايالف علي مخلوف422609204295

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

36جابي

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10حماه05100024129فطيمهدى علي المحمد422709204296
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-22حماه05160047286رضيهمنيره محمود غانم422809204297
المعهد التقاني معهد1984-01-04حماه05100007187سهام جامعغزالن ديب عثمان422909204298

الزراعي

وزارة الزراعة الال82.1420050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال131.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-08-06حماه05150062608غصونوديان كامل محمد423009204299

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-28حماه05160046260وردهمنيره احمد غانم423109204300
المعهد التقاني معهد1994-01-02حماه05030055325خديجههدى احمد الخليل423209204301

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.8320180أشعة

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1993-06-13حماه05010284521خديجهحسن محمد البرازي423309204302

الميكانيكي

271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة275عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال255.0020113

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1512.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150033199الهامأريج اسماعيل االميرأحمد423409204303
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه90050005468كوثرمحمد طه حسون423509204304

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-17حماه05010341982امينه بروشعلي ابراهيم االحمد423609204305
المعهد التقاني معهد1999-08-19حماه05180022736ختامرغد هيثم محمد423709204306

التجاري

مصارف 

وتأمين

377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.4420190

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05140004543ندى دغمانرهف شهيد سليمان423809204307

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال66.8520210

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع28

وزارة االدارة الال2127.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-25حماه05120006094فاديه العليفرح كمال منصور423909204308

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-10حماه05190006653سميره سليمانميساء علي ميوس424009204309
المعهد التقاني معهد2000-01-01إدلب07030007658نهيدةمريم محمدعمران حبوش424109204310

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

365منشئوزارة المالية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال83.6020210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-23حماه06200046604بسماراميه محمد اسماعيل424209204311

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-02-20حماه05120016769منى ديبوهيفاء أحمد فندي424309204312

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.0020060تربية نحل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1976-11-27حماه05140036333فاطمة درباسنبيال ابراهيم علي عيسى424409204313

الطبي

وزارة التعليم العالي الال66.4120020تمريض

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 33مخبري في كلية الصيدلة

والبحث العلمي

مخبري في كلية الطب 

البشري

وزارة التعليم العالي 31

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

30

وزارة االدارة الال1532.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010627779ايات الخضر النجمفاطمة فراس الخضر النجم424509204314

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال240.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-30حماه05070004008محاسنزهور سليمان زهور424609204315

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1109مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-08حماه05170005277هيامنور يوسف نداف424709204316

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1644.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17حماه05030024497غاويهأريج حسن أحمد424809204317
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100052730وحيدههديل احمد معال424909204318

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال3994.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-08-24طرطوس10220010971زهيهعتاب محمد صالح425009204319

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2535.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05210050760هدى العليوينورا عامر العليوي425109204320

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1102مراقب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-25حماه05010505537صباح لغبانيبتول عمر كلحسن425209204321

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-04حماه05050157863عفافعبير بهجت سليمان425309204322
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد تقاني معهد1983-03-03طرطوس05150064639نجود صالحكنانة سعد مصطفى425409204323

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.3620050وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة الال1647.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02حماه05120054436منها عيسىنغم عالء وسوف425509204324

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية29جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120021004منهامايا عالء وسوف425609204325

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-17حماه05150053016عزيزهوسيم سمير مخلوف425709204326
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-20حماه05140028154رشيدهأمل محمد درويش الجبيلي425809204327

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3022.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-01حماه05030062940ناديهورود عباس البدور425909204328

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1102مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد تقاني معهد1983-12-12حماه05030043997لولو حنااحالم عيسى حنا426009204329

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.1220040وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال851.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05140011740شمانسرين محمد عدره426109204330

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-05-02حماه05030079955شهيرهمحسن كاسر سقر426209204331

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال67.6120173

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-05حماه05050047761صباحخلود احمد الخطيب426309204332
وزارة االدارة الال181.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05020020548سميهايناس عبد الرحمن الرجب426409204333

المحلية والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد نعمال2051.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-07-15حماه05030022112كتيبةمنتجب علي سالمة426509204334

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال110.0020099علميثانوية عامةثانوية1990-08-25حماه05170041498وردهمحمود محمد ثلجه426609204335

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1982-12-20حماه05140000289خزامةوهيبه شفيق حسن426709204336

الزراعي

وزارة التجارة الال61.3220060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة الال1851.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05210049451وردهمحمد فيصل الباشا426809204337

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-10حماه05140002703وجيده علىبانا علي محمد426909204338

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال63.7120180تسويق

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2096.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-08حماه05140019808رفيداغيدق أمين جبور427009204339

والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2140.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حماه05150098094وزيرهاحمد بسام علي427109204340
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140017329جنان صقركندا جابر بردان427209204341

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1999-03-15حمص04010402082نوال العبد هللامحمد حسان ابراهيم427309204342

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6020200رسم

وزارة االدارة الال152.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-18حماه05140038926لطيفه حماديغريب ابراهيم اسكندر427409204343

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2096.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01حماه05020060864زهيدهأريج محمد عليوي427509204344

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال1996.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حماه05010361922فاطمة ضمانوليد محمد ضمان427609204345

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل7شرطي

وزارة االدارة الال178.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05140005095حبوسهائل شاكر اسعد427709204346

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

المعهد التقاني معهد2002-01-05حماه05010507128غاليهبراءه غسان خليف427809204347

التجاري

وزارة التجارة الال83.1020210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة378كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1858.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-05حماه05150049777اسيمهعال ابراهيم الراعي427909204348

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05170004830غادهعلي رامز حبيب428009204349
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010477777عائده حاتمنور خالد زوزه428109204350

التجاري

وزارة التجارة الال81.3820210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة378كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05170025487نجديهثائر انور نونو428209204351

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-02حماه05150042789ابتسامعلي محمود ابراهيم428309204352

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال2371.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05030061601رقيهاصف حسن زمزم428409204353

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1980-10-20حماه05030035324فاطمهخالد حكمت محمد428509204354

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2176معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال65.4020023

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05030072097نجديةحال عدنان السلوم428609204355

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7120210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010431812مهاعبد الرحمن يحيى االصفر428709204356

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8320180تدفئة وتهوية

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12حماه05030061305رقيه المحمدعلي حسن زمزم428809204357
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2181.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05100059954داللحسين محمد الدياب428909204358

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2262.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حماه05100040850سميعهمؤيد مصطفى ورده429009204359

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2070.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01حماه05100063718مريمرشا حبيب حبيب429109204360

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1388.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010590255منيره الخضورريم حامد العيسى429209204361

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05120006099فاديهفارس كمال منصور429309204362

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

368 من 106صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال788.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-03-08حماه05050090388ازدهارامل سامي الحاج حسن429409204363

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة الال218.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05100063490جميلهسوسن محمد حبيب429509204364

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-01حماه05050098372سالمرسميه حسن زعير429609204365
وزارة الزراعة الال2888.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2004-01-01حماه05110128803لواحظريمي حمزه سعد429709204366

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3017.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-05-31حماه05050108112هبه حزوريميس لؤي الخليل429809204367

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-04-17حماه05160044936سعادرنا علي قدار429909204368

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال78.8220190طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

268ممرضوزارة الصناعة32

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-25حماه05100049652أملرشا أكرم جديد430009204369

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3565.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05150043043نعيمهيارا محمود جمول430109204371

أولى

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2991.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05160013375افتكار زامتليعال احمد االحمد430209204372

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-28حماه05150048062فائزهلمى حبيب قاتول430309204373

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3051.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-03حماه05100019935حاجةميساء محان المحمد430409204374

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-22حماه05150105902داللجيداء حسن حسينو430509204375
المعهد التقاني معهد1989-03-21حماه05010314548جالءبالل خالد البارودي430609204376

الصناعي

وزارة التجارة الال64.4020105تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

2165معلم حرفةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربية284فني تبريد

المعهد اعداد معهد1999-07-01حماه05010964976احالمحال محمد الدرويش430709204377

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3220210تربية موسيقية

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1832.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-25حماه05110022233رقيهبراء يوسف الحسن430809204378

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1315.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-05حماه05150043052أميمة ابراهيممايا أحمد جمول430909204379
المعهد اعداد معهد1980-12-05حماه05190007220علياغادة علي ابراهيم431009204380

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال67.6320020تربية فنية

المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05010703862فاطمهبتول مصطفى القرمه431109204381

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2720150تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-10حماه05010223006حنان الدرويشنورمان عيسى االشقر431209204382
التربية معهد1996-01-01حماه05170039868حسنهحال محمد ديبو431309204383

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2120160

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05160044317ميلياالرا خليل شعبان431409204384
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1797.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-29طرطوس05050045120هناءسماح األغيد شحود431509204385

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالنعم3389.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05150052296ناهدرنيم حبيب شراره431609204386

واإلسكان

وزارة التجارة 1030مدرب صحية

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة الزراعة الال443.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-01-10حماه05200079478عيوشفاطمه خالد العلي431709204387

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة الزراعة نعمال714.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-02-12حماه05070004329رجاء السالمهسهير فرزت المحمد431809204388

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2013.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04حماه05120040308دعدحال حيدر علوش431909204389

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حلب02020414511ماجدهبراءه اسماعيل فرواتي432009204390

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1550.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010145404خنساءسهى محمد أبو الفقراء432109204391

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010024249فطومنور عبد هللا الخضير432209204392

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4220210تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال2632.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-04-18حماه05060001408سحرة الحايكآالء اسماعيل مصطفى432309204393

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة الال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01حماه05010132248نجاحسكينه عبدالعزيز جوالق432409204394

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال205.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-24حماه05110060202فاطمهمروى عبد الستار عطيه432509204395

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010263167منىساره محمدزاكي رزاز432609204396

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7120200تربية فنية

وزارة التجارة الال296.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1973-09-11حماه05120022827جميلهمجد يوسف سودان432709204397

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حماه05120043474حبوسبشرى حسين العمر432809204398
360كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال1806.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-11طرطوس10120015022فداءهديل غازي سليمان432909204399
المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05100069119انصافمروه محمد العلي433009204400

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1720210تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1385.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-27حماه05020110506سماهرسندس حسين قطاش433109204401

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120047269شاهاثمين فيصل الحسين433209204402
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2212.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07حماه05120022900جميلهورد يوسف سودان433309204403
502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020159أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10حماه05010347137عزيزةحسين حمدو سالمة433409204404
المعهد التقاني معهد1998-03-03حماه05010712114سهامزينب عمر الخليف433509204405

التجاري

وزارة التجارة الال80.4720210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05010347150عزيزةحسن حمدو سالمة433609204406
المعهد اعداد معهد1996-05-10حماه05200091204مطيعهمها احمد العبدو433709204407

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5620180تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05200091199مطيعهضحى احمد العبدو433809204408
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

ايمان محمدجمال 433909204409

مسطوالحلبي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010565760ضياء

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2140معلم حرفةوزارة التربية2142معام حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال79.2520190

الجهاز المركزي الال288.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-27إدلب07090117077فاطمة الباشابشرى محمد شاكر الصبوح434009204410

للرقابة المالية

وزارة التجارة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1026مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1997-03-18حماه05010434347حياةرهف ناصر الديب434109204411

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0720170تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010431350حياهبشرى ناصر الديب434209204412

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-06-20حماه05120000848مريم حسيننسرين صالح العكاري434309204413

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال65.6520080محاسبة

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 90منشئ رئيسي

للرقابة المالية

وزارة االدارة 18مدقق مالي

المحلية والبيئة

4محاسب

وزارة االدارة الال1636.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-09حماه05120019390اميمهنغم محمد امير الفاحلي434409204414

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه10170012198ناهده عباسريمين رفعت احمد434509204415

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6720110تربية فنية

ثانوية تقنيات ثانوية2002-10-10حماه05150099483سحرعبير ممدوح االحمد434609204416

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3432.0020210

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1993-04-15حماه05010118000فاتنسالي منير الحالق434709204417

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.3620130

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

402

المعهد التقاني معهد1993-02-27حماه05010548155حنانشعاع محمد خير قدور434809204418

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.1120130

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

402

المعهد اعداد معهد1997-06-01حماه05010227018فاديهرنده حسن المحمد434909204419

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.7820180تربية فنية

وزارة االدارة الال149.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-02-07حماه05140011683كاتبهمريم ابراهيم خيوه435009204420

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية10جابي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1319.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010657793نجاحخديجه احمد زيدان435109204421

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-12حماه05050096076رئيفهبراءة خضر طلعت الجندالي435209204422
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1795.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010496561غصوندانيه حسان دبيس435309204423

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال105.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-01حماه05150079188تمرهازدهار حبيب صالح435409204424

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال355.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-04-01حماه05150090938غاليهرنا ابراهيم ابراهيم435509204426

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 285بائع

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05110001584عزيزهحسنه حسين سعيد435609204427

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-12حماه05010566670مهاعائشة محمد نور الطرن435709204428

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربيةالال76.6320160

وزارة الزراعة الال289.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-04-18حماه05110000965جميلهتهاني ديوب سعيد435809204429

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-05حماه05110001131فيروزهريم منذر سعيد435909204430

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1762.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-02حماه05100045566غزاله سعيدصبا احمد حسن436009204431

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1995-01-16الالذقية06210004817زكيهايمان مزدهر سليم436109204432

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربيةالال64.7420160

المعهد التقاني معهد1994-01-16حماه05100045554غزالهريم احمد حسن436209204433

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال71.2120180إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-13الرقة11010032708نظرهرشا حميد العطبه436309204434

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05010926999شهامهالنه حسان الرومي436409204435

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2136معلم حرفةوزارة التربيةالال86.3020190

وزارة الزراعة الال4051.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01حماه05140006051عبير خليلمايا رائق مهيوب436509204436

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-27حماه05020081125نظيرهميساء يونس االحمد436609204437

المحلية والبيئة

7شرطي

وزارة االدارة الال220.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05100045198انتصار محمدرهف طالب الخضور436709204438

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة الشؤون 29جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01حماه05180036019زهورمحمود رامز ابراهيم436809204439
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1807.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01حماه05050069635يسرى الكسيحامل محمود الكسيح436909204440

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05110000626وظيفهسهير اسماعيل المحمد437009204441

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال62.9020130تأمين

المركزي

74كاتب

وزارة التجارة 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3129.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-30حماه05060010455فاتنضحى وليد ريس437109204442

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05110001031امينهسميه اديب قبقله437209204443

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-02-26حماه05010552010وعدشهد محمد عامر عربش437309204444

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال73.2720210المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010404715مريم كجكوجميس جمال خورشيد437409204445

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال75.5220210المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

المعهد التقاني معهد1993-08-01حماه05160006810منيرهعبد الكريم عدنان خضور437509204446

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 964فنيوزارة الموارد المائيةالال70.1320163تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية282فني كهرباء
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-05-19حماه05010297502خلودعلياء عارف االسعد437609204447

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-16حماه05050104964سناءهديل بشير الغندور437709204448

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2367.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20حماه05100045558غزاله سعيدرحاب احمد حسن437809204449

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-03حماه05020076025عزيزهاحمد محمود الحسن437909204450
المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05010441649ابتسامسمر عبد المعين فحلة438009204451

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال70.1520100

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

وزارة الزراعة الال290.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-07-07حماه05120019369نظيرهاميمه احمد فندي438109204452

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-30حماه05050014164آسيا الدرزيحنان شمس الدين مقداد438209204453

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2267.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-18حماه05020019701أموناعتدال محمود عبد الرحمن438309204454

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1879.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120044191مزينزين نضال الملوحي438409204455
وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-21حماه05010479851حميدهمعالي محمد المعروف438509204456

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1467.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-25حماه05200049819فاطمة المحمودنسيبه خير الدين االحمد438609204457

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال426.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-05-01حماه05050154736خديجهسحر هاشم الفضل438709204458

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

نعيمه الصالح منار محمد كليم الخطيب438809204459

الصباح

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حماه05020138393

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1522.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160025216سميرهسونام علي نصر438909204460

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25حمص04120044185مزين الشرابيفاطمه نضال الملوحي439009204461
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-17حماه05140024563كاتبهسوسم ابراهيم خيوه439109204462
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05220010159سخينهآيات احمد العبدهللا439209204463

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال400.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-25حماه05100028853وجيهاسناء نديم يوسف439309204464

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-07-20حماه05010082130اعتمادجميل نهاد عباس مطر439409204465

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

اكرام عبد الحميد الشيخ 439509204466

يوسف

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-13حماه05010541898امنه

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-07حماه05120010413هيام أحمدحال حسين الرعيدي439609204467

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-06-03حماه05160000978ظاللنغم واثق شحود439709204468

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3920150تربية موسيقية

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-01حماه05030038400عليادالل حسن الراعي439809204469
المعهد التقاني معهد1977-11-10الالذقية06200015782ملكههيام معين سلطان439909204470

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.8820010سكرتاريا

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-27حماه05190000113مدينهلجين صالح الدين علي440009204471

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010169540يوالمركريت اليان سرور440109204472

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1120170تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1507.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29حماه05140019816رفيدا غنومحنان أمين جبور440209204473

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-31حماه05140007146عنود سلمانبتول نادي أسبر440309204474

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.8920210عالقات عامة

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال1953.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150079660عبيربثينه أيمن ونوس440409204475

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية279

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010302762نعيمه القاسمفاطمة حسن االبراهيم440509204476

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.8920190تربية فنية

وزارة الزراعة الال442.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-25حماه05070004752اميرهايمان اسعد االحمد440609204477

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-27حماه05010426560حربيههدى نصر صالح440709204478
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه07110040452هناء البكريمادلين بسام المرة440809204479

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-10طرطوس10120002514نديره سلمانرنده محمد وسوف440909204480
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1944.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25حماه05120035938شعيلهابتهاج خالد العلي441009204481

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1233.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05120043080شعيلههاجر خالد العلي441109204482

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه90050006017فلايرغدير محمود سوداح441209204483

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6020210تربية موسيقية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-18حماه05070011891حنيفهرشا احمد الشاهين441309204484

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2189.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-03حماه05150003357سلوىضحى علي أبو الجدايل441409204485

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-10طرطوس10120000110تماسيل ابراهيمشاديه محمد عباس441509204486
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010326244درزيه المحيميدزعيله عبدالحميد حج خالد441609204487
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1282.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-03حماه05050096601سهام زهرةريتا محمد ابراهيم441709204488

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1985-07-10حماه05140004573حورانيهمها حمود إبراهيم441809204489

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال60.6420180أسواق مالية

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد التقاني معهد1985-09-20حماه04060019076ريافادية محمد خالد الشامي441909204490

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال75.7620050إنشاءات عامة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

وزارة الزراعة الال1012.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-07-30حماه05120010152نسيبهرشا أحمد برهوم442009204491

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

ثانوية تقنيات ثانوية2003-10-06حماه05120038908لواحظعلي مناف يوسف442109204492

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2883.0020210

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05050161538نورهلجين محمود العيسى442209204493

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1818.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05050092654سناء وطفهفرح حسن طالب442309204494

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1794.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه05220010177سخينهعلي احمد العبد هللا442409204495

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1383.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-22حماه05150028937رهيجهدموع محمود المحمد442509204496

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-02-18حماه05050132001كيروانراما محمد الجرف442609204497

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

364كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية290

المعهد التقاني معهد1996-02-28حماه05070014138كهرمانراما علي الحساس442709204498

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال64.8420180

المائية

973فني

وزارة الزراعة الال2993.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-03حماه05050078702فتاةمرح نزار كفا442809204499

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حماه05050169993كوثربشرى سليم ديب442909204501

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01طرطوس10130017302نزهه بشارههدى جاد الياس443009204502

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6920150تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2085.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-20حماه05010252437عنود كنجوبتول نوري حسن443109204503

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-14حماه05050078699فتاةجمانه نزار كفا443209204504

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2239.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01حماه05010296216فريزهنجوى ماجد محمد ابو علي443309204505

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-10حماه05010062353آياتريم عبد الجبار قاسم443409204506

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال71.9520090

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1873.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010369224سمرراغده محمد موصلي443509204507

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم1983.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20حماه05010388544شيرينغنوه دريد ابوعلي443609204508

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة نعمال135.0019970علميثانوية عامةثانوية1976-03-04حماه05140028696سريعهساميه أسد نصره443709204509

المحلية والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية13جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-02حماه05030045333وردهنجاح عيسى تيشون443809204510

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2086.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010456020فلاير الزكارفرح عبد المجيد عرابي443909204511

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-06-02حماه05070031336ماردينوفاء احمد ابو اسماعيل444009204512

الزراعي

وزارة التجارة الال65.2120160علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 297خبير تعقيم

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال415.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-03حماه05130020621صبريهسندس جابر منصور444109204513

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010166723امينهمرح سمير التمر444209204515

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال85.0720150

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120019738اسمهانمارينا محمود العلي444309204516

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2052.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-19حماه05010498869كوكبهبه سلطان العبد الرحمن444409204517

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-08-05حماه05010556334ازدهارفاطمه حسان شهاب444509204518

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال75.7620180شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة االقتصاد 21

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 134فني

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-03حماه05170039767روزيهروان سلمان حسن444609204519

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2692.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-08-15حماه05030011835وطفةحال عيسى ابراهيم444709204520

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 305فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حماه05120030866وفيقهسحاب حسن العباس444809204521

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1317.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-30حماه05200087587ألما الصياديضحى محمد عبد القادر444909204522
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1336.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-20حماه05010527750معززسمر احمد اركي445009204523

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-04-05حماه05100049063شهده ابراهيمبسينه علي خنيسه445109204524

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال67.7520090األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2472.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-13حماه05200087545ألما الصياديعال محمد عبد القادر445209204525

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1999-04-23حماه05010258837فاطمهغزل عبد المنعم الخطيب445309204526

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2120200تربية فنية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2047.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05020007038بدرية الفزعهزار رضوان الفزع445409204527

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20إدلب07100086462اديبةجهينة صبحي العمر445509204528

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-22حماه05020020889خديجهفاطمة محمد العسكري445609204529

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-03حماه05120016570ليلىسناء طالب حمدوش445709204530

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.8320210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-06-10حماه05010162890فاطمةأسماء سعد الكردي445809204531

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال85.3020180شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة االقتصاد 21

والتجارة الخارجية

2068مدرس مساعدوزارة التربية134فني

المعهد التقاني معهد1992-04-23حماه05010400591فاطمه االبراهيمايمان احمد الحسين445909204532

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال80.8720130

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-02حماه05020020870خديجهحنان محمد العسكري446009204533

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1778.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05140033965سميرهسالم عبد الكريم عبود446109204534

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-06حماه05140036859منىميس عمار عبد الكريم446209204535

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1817.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010210980ساميا الخضرمايا غيدق االحمد446309204536

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1979-02-17حماه05010013531منىمحمدجالل مصطفى الجمال446409204537

الصناعي

2167معلم حرقةوزارة التربية2166معلم حرفةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربيةالال62.6119993تبريد وتكييف

المعهد اعداد معهد1996-01-05إدلب07010162483أمينة غزالصفاء محمد غزال446509204538

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6720210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05170031133زريفهسامر سلمان جوهره446609204539

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.9320117إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد اعداد معهد1995-08-01حماه05010343722منىوفاء محمد سليم الحسن446709204540

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4620180تربية فنية

المعهد تقاني معهد1995-08-23حماه05010692026فاطمهخديجه عبد العزيز الدريس446809204541

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال63.6620210

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد2000-06-12حماه05050038190ميادهجلنار نبيل القصير446909204542

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2120210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05020054643مريم البكورأحمد رشيد العلوش447009204543

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2097.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09حماه05140016947حميدهعبير نيروز جوريه447109204544

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة الال1601.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-23حماه05170031825سماهرماريمار سليمان سليمان447209204545

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال1870.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-11حماه05010210951سامياآية غيدق االحمد447309204546
المعهد التقاني معهد1999-10-29حماه05050065948أودانور عزام حمادي447409204547

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.3020210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة الال2463.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05170030734زريفة بركاتروعه سلمان جوهره447509204548

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال387.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-15حماه05160033760شهلهمنيره فهد حمد447609204549

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1995-04-10حماه05010347797امنهشيرين حسين الشالش447709204550

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.0420170تربية فنية

وزارة الزراعة الال380.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-07-05حماه05160012048حسنهنداء صالح الدين الحمدان447809204551

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2374.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010221340سحرنور غسان االسعد447909204552

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2019.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01حماه05010438773منىحنان حماد العويد الحسين448009204553

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-02-11حماه05010291184رانيامروه محمد العمر448109204554

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةنعمال66.9720160

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10حماه05160029974سكينهسناء صالح صالح448209204555

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-08حماه05010249877حناناسراء حيان الجوج448309204556
278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2127.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حماه90050005916نجمةفاطمة بسام الخطيب448409204557
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال146.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-28حماه05050069617فاطمةماجد احمد الكسيح448509204558
المعهد التقاني معهد2000-08-02حماه05120008695مهايوسف غسان مهنا448609204559

الطبي

395مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.6020200أشعة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-26حماه90050000041اسمهانهدى بسام الخطيب448709204560
وزارة التجارة الال251.0020000ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-01-10حماه05030017323شوقةأحمد فواز عويشة448809204561

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة التجارة 949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية292

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

1109عامل مهنيوزارة الكهرباء965فنيوزارة الموارد المائية949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائيةالال249.0020049ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-09-09حماه05050046959نجاححسن سليم الشيخ علي448909204562
وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2486.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-09حماه05140034342ربيحه محمدزينب علي الجرماشي449009204563

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الداخلية 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقلالال376.0020114ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-03-23حمص04170040798امينهأحمد ابراهيم الحليم449109204564

وحماية المستهلك

وزارة النفط والثروة 1021فني ميكانيك

المعدنية

1030فني ميكانيك
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2349.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-07حماه05160023970ابتسام االسعدصالح علي االسعد449209204565

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2459.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05020085330رجاءلجين طارق العلي449309204566

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة الال2198.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01حماه05150010873هيامرهف اسماعيل السيجري449409204567

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05100029097هناءحسناء محمد عيسى449509204568
المعهد التقاني معهد2000-01-27حماه05160034594جميلهابراهيم علي االحمد449609204569

التجاري

مصارف 

وتأمين

374كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال72.6920201

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-01حماه05100029058هناء عبدالحكيمنورا محمد عيسى449709204570

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010655292ايمانمجدلين فراس الشحود449809204571

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.7220150تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال3088.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-09-11حماه05150121619رانيانغم احمد المسوكر449909204572

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-01-30حماه05150100226فتاةحياة عثمان خير بيك450009204573

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

275كاتب ضبطوزارة العدل2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال63.6120160

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2121.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100033996معادنتسنيم عبدهللا محفوض450109204574

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2436.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-01حماه05110002291وسامحسن جابر ابراهيم450209204575

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1427.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05150100256فتاة سليمانثراء عثمان خير بيك450309204576
وزارة التجارة الال2884.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-04-23حماه05150086985رحاب حسنناراما حسان ميهوب450409204577

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1319.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حماه05010351501اديبهياسمين رئيف عيسى450509204578
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حماه05010231739أمنهرامية سليمان اليوسف450609204579

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2578.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حماه05100078753ام البنينريمه حسين محمد450709204580

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-03-01حماه05160050361سعادمارلين صالح بليل450809204581

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال76.7420150

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

وزارة التجارة 73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد اعداد معهد1997-07-01حماه05120044663عيوش الشيخدعاء عمار العلي العطيه450909204582

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1720180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-01-03حماه05160024672يسره قنواتيريم نصر مصطفى451009204583

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2820210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2537.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-14حماه05150098025سهامحال نزيه علي451109204584

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2222.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-24حماه05010757826سوزان تالويدانيه عبد الحميد تفتنازي451209204585

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31حماه05110019887حميدهحنين سليمان فارس451309204586

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-05حماه05140010108سعدىبشرى هيثم رسوق451409204587
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2211.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-14حماه05200071188فطيموفاء عيسى المحيميد451509204588

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-09-09حماه05180022475هدى سليمانحال مظهر سلمان451609204589

للحاسوب

وزارة التجارة 952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال72.7120200شبكات حاسوبية

الداخلية وحماية 

المستهلك

296فني صيانة شبكات

وزارة الزراعة الال360.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05100050034منيرة سلومعبير احمد حربا451709204590

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-20حماه05100071316جهينهريم عزت عبد هللا451809204591

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-18حماه05010660982فطيم المحمودمياده سليمان الخالد النعسان451909204592

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1979-01-15حماه05160019788بديعهمياده عباس عساف452009204593

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.0020030تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2228.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05030013731نجاح الحسينزينه يوسف الحسين452109204594
282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05100028711عذرهكوثر علي االحمد452209204595
وزارة االدارة الال1577.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010186905روضهعدنان مصطفى نبهان452309204596

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه05170033720اماليانادين محسن عبيدو452409204597

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100064965خزنهآرام عدي طه452509204598
282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1772.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-10حماه05100026782عذرهفاطمه علي األحمد452609204599
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2358.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200095734اسياوالء اكرم مخلوف452709204600

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1667.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-03حماه05150054670ثناء لولوراما علي لولو452809204601

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010017400منىرهف أمير القوجه452909204602

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4620160تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-08-03حماه05180014156كهرمان سليمانريتا عيسى العلي453009204603

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.6520210المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل47

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1377.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05220006602مريممنى زياد العبيد السعيد453109204604

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص05140019751جواهرتميمه جعفر وحيد453209204605

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-02حماه05200095748هيامبتول ابراهيم مخلوف453309204606

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-01حماه05180026185بدر اليمن عباسهند احمد سليمان453409204607
وزارة التجارة الال1753.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05010700780هنادييمامه شحود اليوسف453509204608

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1972-03-10حماه05180033067حبابهتغريد ابراهيم معروف453609204609

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال58.2119960دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1999-03-21حماه05200090496غادهحنان محمد الدرويش453709204610

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال70.9320200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

49مساعد فني

وزارة التجارة الال1960.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-01حماه05010165039سحر المحمدعال يحيى عنوش453809204611

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05020044000ابتسامغفران محمد النبهان453909204612

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9620180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-08-22حماه05120046226فاطمهمحمد جمعه الضاهر454009204613

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1420182

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1645.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-05حماه05010188213هنديه عباسعال احمد المحمد454109204614
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2091.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-08حماه05220006523سوريهيحيى وحيد العبيد السعيد454209204615

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1996-08-01حماه05100028726نوفهةاالحمدمحمد خالد العبد هللا454309204616

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.5420170انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

الجهاز المركزي الال3847.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-07حماه05010268930فاديه سبع العربجومان نصر الوهيب454409204617

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1026مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1385.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-06طرطوس10100028497مياده صقرمحمد تيسير محمد454509204618
المعهد اعداد معهد1992-01-31حماه05100024435هدى التاجرمحمد أمين مصطفى الخضر454609204619

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6820150تربية موسيقية

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2003.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-10حماه05120053268كوثرعلي سليمان عيسى454709204620
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1302.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05170042240فاطمهديانا خضر ادريس454809204621

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1861.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-03-01حماه05170038815حياة ناصرمها جودة االحمد454909204622

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-17حماه05070031662رفعه عنابيرؤى علي عجيب455009204623
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2311.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01حماه05100022487نزهه القدورسناء ابراهيم المشعان455109204624
جايزه الحمد هيا محمد الحمدو الربيد455209204625

العليوي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05200080391

المعهد التقاني معهد1979-09-01حماه05050040856بسيمهختام جابر العلي455309204626

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال73.8820020إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1985-08-10حماه05060004565مديحةسمر نورس عبدو455409204627

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون نعمال73.3920080محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 90منشئ رئيسي

والبيئة

الجهاز المركزي 30محاسب

للرقابة المالية

18مدقق مالي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1217.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-01حماه05030009030نجوداميرة يوسف الحسين455509204628
المعهد التقاني معهد1988-03-17حماه05100020811نزهه القدورفهيده ابراهيم المشعان455609204629

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال71.9220120

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1295.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05200090573غادهراما محمد الدرويش455709204630

المحلية والبيئة

32شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05050139160محاسنعال أحمد الكنجو455809204631
مساعد فني أول وزارة الصحة978فنيوزارة الموارد المائيةالال278.00200410حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-07-25حماه05150060947حليمهمحمد بدر بدور455909204632

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1995-01-02حماه05050020048منىراما محمد فطوم456009204633

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال67.0620150

المعهد تقاني معهد1993-11-22حماه05050094361اسعاف كفارغده احمد العمر456109204634

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال64.8520160مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1999-08-20إدلب07170021093فضيلة سلهبمنى محمد فائز حمجو456209204635

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3520190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-07-15حماه05140013598مريمبتول صادق صقر456309204636

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.6520220انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة الال2282.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05040015736ناديه محمودورده أسد اخرس456409204637

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-01حماه05140013618مريمحنين صادق صقر456509204638

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01حماه05200079389زهوررزان غازي حسين456609204639

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-19حماه05120005686امل ابراهيمديانا رياض محمد456709204640

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-03-08حماه06120007297زرقةفاطمة علي علي456809204641

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.6920060إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1993-04-12حماه05140006682حياة حمودسالم سوديف صبح456909204642

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.1420160عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2255.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-05الرقة05200079387زهورروشان غازي حسين457009204643
وزارة الزراعة الال2768.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-08-25حماه05050101327نهىقمر ايمن طالب457109204644

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال2912.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-02-01حماه05150042927فاطمةميرنا احمد حسن457209204645

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-07-25حماه05150042663نهيده ابراهيملجين محمد علي457309204646

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائيةالال70.2120190

المحلية والبيئة

16مراقب فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1266.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-25حماه05050060923هناءنور خضر عبد هللا457409204647

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2878.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-05حماه05180008493ثناءآيه عهد اسعد457509204648

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء309فني طحن

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1998-01-06حماه05010546520سهاماحمد باسل سليمان457609204649

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2176معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربيةالال67.0520183

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20حماه05120033586ناهيمركلين جمال ساعود457709204650
وزارة الزراعة الال297.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01حمص04010134736نوفهديما محمد الصليبي457809204651

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل1101مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-20حماه05150055776شادياآيه ابراهيم لولو457909204652

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال70.0520190التصميم الداخلي

المائية

977فني

المعهد التقاني معهد1983-01-02حماه05120033064ناهيناريمان جمال ساعود458009204654

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.7520040انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01حماه05150030883نوفههدى محسن مصطفى458109204655
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20حماه05130026488سجيرهبيداء محمد حسن458209204656
المعهد التقاني معهد1985-02-27حماه05010199651بديعهنبيله احمد الدالي458309204657

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.0720070إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1981-12-12حماه05120031690لطيفه سلومهدى محمود سلوم458409204658

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.9520020انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3212.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05150073264ريئامسوسن عمار درويش458509204659

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حمص04220046715كرواناالء كامل المبارك458609204660

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال58.0320180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010189427فكتورياكاترين حسن سقر458709204661

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال126.0019982أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-20حماه05050057027لبنهبسام عصام المحمد458809204662

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال303.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-07-13حماه05130025233نجديهمشيره راغب الجافي458909204663

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05150041410داللبشرى محمد سلوم459009204664
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05130051548فاطمهبدور عبد الرزاق المصطفى459109204665
وزارة االدارة الال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05الالذقية08010006911جميلهرشا صافي محمود459209204666

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حماه05160025712فضهمياده فايز حلوه459309204667

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-15حماه05130024327نوالحكيم محمد منصور459409204668

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1263.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-02حماه05120025378ليلىضياء ابراهيم الموعي459509204669
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010351103عائشهعفراء سليم االشقر459609204670

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حماه05120049207ناهياالء احمد سليمان459709204671
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-29حماه05120050371كوكبلينا ابراهيم حبيب459809204672
التربية معهد1989-01-29الحسكة08010006913جمليهعال صافي محمود459909204673

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2087مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0820130

المعهد اعداد معهد1994-08-25الالذقية06020067453سحرمرح برهان ارناؤط460009204674

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9920160تربية فنية

وزارة الزراعة الال3094.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-07-10حماه05150008493ظليمهزينه ابراهيم عيروطه460109204675

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة الال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010386301فاطمهخديجه ماجد تويت460209204676

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05120032255حوريه محمدوداع علي جغيلي460309204677
278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1960.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18حماه05160041245اسمهانبسام محسن عوينات460409204678
المعهد اعداد معهد1999-03-24حماه05010578784امينهبشرى محمد العوير460509204679

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3220200تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-04-11حماه05150002931سعادخديجه علي ضوا460609204680

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.7120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االدارة نعمال2457.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05120050372كوكب ساعودآيه ابراهيم حبيب460709204681

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد2000-03-08حماه05020079947رويدهسراب خالد السعود460809204682

الهندسي

وزارة التجارة الال81.6820210المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقل313فني قبان أرضي

وزارة االقتصاد 364كاتب اولوزارة الماليةالال186.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-04-22حمص04140034294رحمهجورجيت بهجه خلف460909204683

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-07حماه05140004528فاتنجفراء غانم صالح461009204684
المعهد التقاني معهد1994-01-30حماه05150054847أميرة سليمانرنا محمد وسوف461109204685

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال63.4420160مصارف

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد التقاني معهد2000-01-29حماه05150048189صفاءهديل مؤيد ملحم461209204686

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال67.5620200

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-26حماه05010628089عيدهعهد احمد العلوش461309204687

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1892.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010155383غادةجيانا وفيق الباكير461409204688

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2267.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-14حماه05010160754نازكختام غياث باكير461509204689
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-30حماه05150048233اكتمالمنيره منذر ملحم461609204690

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25حماه05150076319بهيجههبه يوسف محمد461709204691
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال2040.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-05حماه05010155400هناءسلمى شريف الباكير461809204692

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1476.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010160755ضحىسلمى شرف الدين الباكير461909204693

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140007958ابتسام تموزمرح محمد خليل462009204694
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1322.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-20حماه05150116999رئيسهرغد يوسف العباس462109204695
وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال132.0020111علميثانوية عامةثانوية1991-07-14حماه05150117117مسيلهحبيب معال محمد462209204696

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1993-01-02الالذقية06090087361ودادشذا نبيل ايوب462309204697

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 574مساعد فنيوزارة الدفاعالال66.4820140تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-15حماه05010058061عيدهعال احمد العلوش462409204698

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05020043659نعيمهنبيله عبد الكريم الخطيب462509204699

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال73.7620210تصميم داخلي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاع46

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد اعداد معهد1989-02-15الالذقية05010091546عهدحنان يوسف عبود462609204700

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2120130تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-05الالذقية06090011470ودادعال نبيل ايوب462709204701

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-08-01حماه05010456708فردوسرعد مصطفى العوير462809204702

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2180معلم حرفةوزارة التربية2178معلم حرفةوزارة التربيةالال69.30201110

وزارة التجارة الال1712.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-08-11حماه05030014542زريفههيا علي خليفه462909204703

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-08طرطوس10260013720وفيقهرؤى كامل صبح463009204704
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-09حماه05010311078طرفهيارا احمد المحمد463109204705

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-03-24حماه05170046563لوريسبشار عيسى عبود463209204706

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720109تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-16حماه05170033213منتجه ابراهيمسكينه محمد بالل463309204707

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-09-19حماه05030027002انيسه محفوظورود علي الونوس463409204708

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5120180تربية فنية

شيماء عبد الحي المحمد 463509204709

العمر

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1372.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05010328651سعاد

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال247.0020090ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-05-02حماه05190009323حفيظهنزهه شفيق سالمي463609204710

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 216مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1683.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05030066506رحاب نور الدينرغد حسن الحمود463709204711
وزارة الزراعة الال3120.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-06-01حماه05160048350تمامبتول احمد يوسف463809204712

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

226مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1983-01-01حماه05150043057شفيقهفاطمه احمد جمول463909204713

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال83.5020020

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

وزارة التجارة 73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حماه05150047901شفيقهسوزان حامد رستم464009204714
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20حماه05110000801ابتسامسونا اصف الحسن464109204715

المحلية والبيئة

12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-07حماه05150042640شفيقهأنغام أحمد جمول464209204716
المعهد التقاني معهد1999-04-24حماه05150063066منيرهعلي محمد وسوف464309204717

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 574مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.8720190تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

282فني كهرباء

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-04حماه05150084160فاديهيارا محسن عيسى464409204718
281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حماه05160050518ثرياربيعه غانم المحمد464509204719
المعهد التقاني معهد1989-10-25حماه05220021649سعدهنور عبد الكريم ضامن464609204720

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.1720110أشعة

التربية معهد1991-05-01حماه05140036053اميرهحنان شحيدة خواشقي464709204721

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9920160

وزارة الموارد 961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1864.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220014563صبحيه الدرويشعبير عبد هللا الحمشو464809204722

المائية

957كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1377.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05030043028كوكبنعيم محمد الحمداوي464909204723
وزارة الزراعة الال803.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-08-05حماه05100033951داللنسرين محمود شاهين465009204724

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة الموارد 961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1361.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-01حماه05220017942خالديهغفران يوسف الحسن465109204725

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال228.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020094407فاطمهآالء وليد المحمد القاسم465209204726

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05150028632نصوح المحمودسليمان عباس السلوم465309204727

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3320191

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حماه05160034966حلوهنوار عيسى وسوف465409204728
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-15حماه05100032975حسنازمرود حبيب يوسف465509204729

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1536.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حماه05160011139نعيمهمايا محمد ونوس465609204730
المعهد اعداد معهد1986-10-26حماه05070015344بدريهرؤى محمد الحاج حسين465709204731

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0820070تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05120020115حميده عليسماهر غياث حسن465809204732

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-25حماه05030062664صبحيهاحمد يوسف شنو465909204733

الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال83.6720200المساحة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الموارد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال147.0020119علميثانوية عامةثانوية1993-01-26حماه09160026405جميلهبالل محمد ابراهيم466009204734

المائية

959كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1469.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-25حمص04170066660هالهندى مصطفى شريتح466109204735

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1520.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05120020134حميدهمايا غياث حسن466209204736

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010159053وردهمروه سليمان الشعار466309204737

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2489.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-06حماه05160044541فايزه الندافراغده ياسين المحمد466409204738
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2151.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05090026281خولهعروبه اسماعيل الشعار466509204739
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01طرطوس05050037403هيام خضرريم وائل أبو اسماعيل466609204740
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05010318768سهامعفراء احمد سليمان466709204741
المعهد تقاني معهد2002-01-02حماه05160044693سيم ابراهيمريم أسد علي466809204742

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال68.0420210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1798.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-07حماه05160030277عزيزه ابراهيمأريج حسن مخلوف466909204743

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10حماه05070028025سهيرابراهيم عزيز هابيل467009204744
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-17حماه05100049529منصورههديل آصف دال467109204745
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05100045104سلمىهيا حافظ صقر467209204746

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05100049558منصورهحنين أصف دال467309204747
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1371.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-26حماه05030058971رجاء االبراهيممايا هيثم الشدود467409204748

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال323.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-01حماه05140000989عدالملكه نصر اسود467509204749

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 226مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-01-01طرطوس10120015418سعادنسرين علي عباس467609204750

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةنعمال66.1420170طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05150077150لينديمي احمد عيسى467709204751

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1079مدرسوزارة السياحةنعمال64.4920160مطعم ومنهل

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04حماه04230013017فايزهرؤى حسن االبراهيم467809204752
وزارة االدارة الال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100066585دالللبنى محسن ويسف467909204753

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-05حماه05160048816تفاحهبيان محمد العيسى468009204754

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6120100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-12حماه05030038961خضرهسهام نايف العبود468109204755

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1213.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05100036578ميساءنورا علي حسن468209204756

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1486.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05180025906صباحهناء رمضان سليمان468309204757

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-23طرطوس10270022109اسمهانبشرى محمد حمود468409204758
وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1545.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100036561ميساءحال علي حسن468509204759

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-09-27حماه05010026793مروهغزل فخر االسعد البكري468609204760

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال66.9020170

المعهد التقاني معهد1990-07-24حماه05010591506منىمنال وليد المحسن468709204761

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال76.6920130

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05180008346رئيفه األحمدريم علي رضوان468809204762

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.9520200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-06-10حماه05010550180يسرىسامي احمد شحود468909204763

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال64.8020124

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

74كاتب

المعهد اعداد معهد1989-11-06طرطوس10270004518سهامرنا محفوض اسعد469009204764

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5020090تربية فنية

وزارة االدارة الال1687.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-16حماه05100050505سحر درداريلين مصطفى حبيب469109204765

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

36جابي

المعهد التقاني معهد1999-02-13حماه05160049704نواعمصبا ابراهيم تركيه469209204766

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال71.8520200عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1987-01-05حمص05140019767روسيه جوريهمرفه عقل صالح469309204767

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.1220100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

241مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2257.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10حماه05140007990فائزههدى علي حسن469409204768

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1478.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-26حماه05030062377شهرذات الوسوفبيسان حسن االحمد469509204769

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال281.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-15حماه05180022751نجوىسوسن علي محمد469609204770

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1103مراقب

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1026مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد اعداد معهد1986-02-10حماه05030047557وكيلهلما يوسف العلي469709204771

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال64.8520090تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120046487فوزيهريم احمد الحمود469809204772
وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05حماه05100037038عيدهوضحه يوسف حجيره469909204773

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال325.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-11-27حماه05050105730ميادهاماني مصطفى جعفر470009204775

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة285بائع

األولية والبضاعة 

الجاهزة

وزارة الموارد 280

المائية

986كاتب رئيسي
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1334.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200041976خديجههاجر احمد ابوالجنيات470109204776

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 966فنيوزارة الموارد المائيةالال272.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-08-01حماه05010267691يسره عابديمأمون أحمد سليمان470209204777

وحماية المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة التجارة 292

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني ميكانيك آالت 

غربلة

306

361كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة الماليةالال2177.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-26حماه05160013341انعامبتول سليمان رستم470309204778
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-21حماه05070012364هناميس عادل سفر470409204779

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1539.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010330362ربااليمامه محمود المكائيل470509204780

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1236.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05010214077فادياغزل وائل اليونس470609204781

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-02-04حماه05150009634نبيلهنور سنان عيد470709204782

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال76.2820190

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10حماه05050173950انتصارنهى فيصل العلي470809204783
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100066124مسيال مظلومبشرى سليمان خداج470909204784

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-15حماه05010757366منىنهى خضر هللو471009204785

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال379.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-05-01حماه05140003020سهاممشيره ناجح صقر471109204786

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 220مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1994-03-12حماه05040017480مريم خضورلبنه عماد سلوم471209204787

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال69.1720150إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

281كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05100057006نجمهفاطمه ياسين الكدرو471309204788
المعهد اعداد معهد1991-01-04حماه05200022824نليسالي عصام جسري471409204789

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.6320100تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال425.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05130021810اميرهمادلين علي ابراهيم471509204790

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2450.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-06-20حماه05160007696وديعه جابررهف مالك ابراهيم471609204791

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

المائية

988كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-07-20حماه05150115904هيام خضورالين احمد عجيب471709204792

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.0120190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29حماه05020023682سهامعبير حسن سليمان471809204793
ثانوية تقنيات ثانوية1997-01-01حماه05140019829ملكه حسنرشا محرز أحمد471909204794

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3508.0020140

المحلية والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1717.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-01حماه05010353749داليانيفين حسام عباس472009204795

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-05-06حماه05010103575جمانهعال علي الحسن472109204796

للصناعات 

التطبيقية

274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةنعمال71.3620120غذائي

المعهد التقاني معهد1990-11-26حماه05100038923هاله خزامإلفت محسن دريوسي472209204797

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.3620110عالقات عامة

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1345.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05130026521فاديهحنين هيثم حسن472309204798

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال117.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-01-04حماه05160020084ناهيهسمر محسن محمد472409204799

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-01-01حماه05010759839فطيممريم بسام هويس472509204800

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4420070تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال390.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-02حماه05140014868بسمه تميملما محمد علي472609204801

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01حماه05160025179شهيرهابتسام محمد نصر472709204802
وزارة االدارة الال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05160012963لمعهلمى نزار ديبو472809204803

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد التقاني معهد1998-06-27حماه05040017510مريمهبه عماد سلوم472909204804

الزراعي

وزارة التجارة الال70.9920190أشجار مثمرة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05130021226ديبة سليماننرمين كامل قزازو473009204805

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حماه05130027289وفيقة حموديرشا طاهر حمود473109204806

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1978-08-01حماه05160020688مريمنضال صالح خرما473209204807

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال62.6019993تقنيات كهربائية

364كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم1732.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150043378سكينهوسام ابراهيم محمد473309204808
وزارة التجارة الال2272.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-04حماه05010806544فداءمحمد يوسف يونس473409204809

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية290

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-02-24حماه05170017894ثناء عنقابيسان محمد خليل473509204810

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3520210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1988-07-02حماه05130004081هيامريم أسعد حمودي473609204811

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال69.9920120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1987-09-14حماه05160000879نادياظبيه غسان منيف473709204812

للعلوم السياحية 

والفندقية

عمليات مكاتب 

أمامية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةنعمال65.9620080

المعهد تقاني معهد1991-08-15حماه05130029575مطيعه غنومروال احمد حسن473809204813

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي نعمال70.6320120

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1810.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05030061621سلوى الداودهبا سليمان عصفور473909204814

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.00200010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-08حماه05010499051مريمضيغم فرزات االبراهيم474009204815

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1764.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حماه05110032462غيداء طوبرآالء عمار طوبر474109204816

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-28حماه05160049664مريمختام معن دنوره474209204817

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5720190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1988-05-29حماه05100015493مريومةلوسي عايد أسعد474309204818

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.7520100إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-16حماه05190007666فاطمهتمام هاشم حبيب474409204819
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه07240121743سميرهمايا نضال حداد474509204820

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0520200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلنعمال2394.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-14حماه05170024390شاديهروان بسام سكاف474609204821

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

986كاتب رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2117.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01حماه05100045046نوال دوحهغنوه حسين سليمان474709204822
وزارة االدارة الال2344.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100045051نوال دوحهغانا حسين سليمان474809204823

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01حماه05100045045اديبه سليمانمرام أحمد سليمان474909204824
المعهد التقاني معهد1999-01-20حماه05010711207فاطمهلما غسان الدوماني475009204825

التجاري

وزارة التجارة الال71.9020180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-11حماه05190014099سميره عيسىمنال علي عيسى475109204826
المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05160025501شهيرهموسى محمد اسماعيل475209204827

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال65.9620172

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1343.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-25حماه05020067832فاطمهمريم محمد األسعد475309204828

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-01حماه05150100813هيفاءحمدو محمد ديوب475409204829

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3720180

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-24حماه05160002164صبريهمحمد ابراهيم عيود475509204830
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2174.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05040015735دوجه أخرسنور عدل أخرس475609204831
وزارة االدارة الال2334.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-09حماه05110000737هيامنادين مخلص الحسن475709204832

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الال3342.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1997-05-01حماه05030060783عيدهحسن راكان بدور475809204833

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1478.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-04حماه90050007041كاميلياايات عادل االشوح475909204834

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-03حماه05150106153غزه فنديمريم عبدالكريم فندي476009204835

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05120030530ميساءحسام احمد محمد476109204836
85قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال1258.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-22حماه05170014693ايمان خضوربشار حسن خضور476209204837
المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05010090901داللأحمد محمد مخيبر476309204838

الطبي

392مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.7920096تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-21حماه04220068557كفاحهمسه طالل الحوراني476409204839
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-16حماه05010121717لوزه االحمدنورا علي الحسن476509204840

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010989464سعاد المحمودزينب عيسى بلوك476609204841

للمراقبين الفنيين

وزارة التجارة الال77.4520210التصميم الداخلي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10حماه05140016019سميرهصفاء يوسف صبيحة476709204842

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-07حماه05010162292ظهيرهعلي يوسف العلي476809204843

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1901.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-13حماه05050012272زكريات رجبرهام وائل القشاش476909204844

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-03-13حماه05050148277أميمهسوزان علي الدعبول477009204845

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.9620210تربية فنية

وزارة االدارة الال1275.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01حماه05010353709ثمرهمها احمد عباس477109204846

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1325.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21حماه05100024087امنةهيفاء اياد الخضر477209204847

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3393.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-10حماه05150097314كرديه شلهومآالء ناجي شلهوم477309204848

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-12حماه05140019388هوالسهيال رضوان قصيبي477409204849

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100038102نهاد سلومأسيل سميع ناصر477509204850

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05100006552رتيبهرشا عادل مرعي477609204851

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05160046375مريمابداع هاشم محمد477709204852
المعهد اعداد معهد1979-05-29الالذقية06160011592بحريه مصطفىروال سليم اسكندر477809204853

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3020030تربية فنية

وزارة الزراعة الال1037.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-05-10حماه05140033799مروش وطفهرائقة جعفر نصور477909204854

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 226مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100006550رتيبهياسمين عادل مرعي478009204855

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال153.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-06-12حماه05030057656رافيدهسماح كليم االبراهيم478109204856

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1574.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100052227نجاح اسماعيلهيلين محمد سعده478209204857

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05حماه05160046377وفاءختام علي محمد478309204858

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15طرطوس10100017936الهام محمودريم رامز حسن478409204859
المعهد التقاني معهد1986-03-25حماه05160007877اميرةوسام محمود حمدان478509204860

الزراعي

وزارة الزراعة الال82.0020060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة الال1847.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140027919غرامهديل سخر القط478609204861

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة الشؤون 36جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2182.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05160000340جهيناناديا مفيد منيف478709204862

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

وزارة التجارة الال1769.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حماه05010142656ختامهبه مصطفى الحنوف478809204863

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال882.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-04-10حماه05050047636بدريهغديره نزار الشعراني478909204864

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال166.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-01حماه05160020277اديبههبا احمد اسماعيل479009204865
وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة الماليةالال1659.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-25حماه05010142689ختامراما مصطفى الحنوف479109204866

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الال1700.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010240408ثناءسوزان ماجد القوجى479209204867

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-08حماه05010685121رهيجهاميره محمود حمد479309204868
المعهد اعداد معهد1999-04-23حماه05010539241ريما  عنبرفلاير حسان شماس479409204869

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1420190تربية موسيقية

وزارة الموارد 1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3547.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-01حماه05160051120اسماعبير عماد خليل479509204870

المائية

976فني

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-03حماه05160011322سيفاسوسن احمد سليمان479609204871

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-06-27حماه05200018947ميسا نجاركارولين فيليب جمعه479709204872

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.8920190تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-03حماه05090013969مريميارا نجيب االبراهيم479809204873

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2335.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05100015777نهى الديوبميرنا غسان الخوري479909204874
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100058040فطيم الحميديبشرى حسين الحسين الخالد480009204875
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05100062476انصاف الحسنختام احمد النزال480109204876
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-25حماه05050090089اسيههاله حسين الشعار480209204877

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1441.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010451873مشيره الرمضاننور رياض العتر480309204878

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-08حماه05050033043ختامرنا حسين القطريب480409204879

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-10-12حماه05050055242تريادامل ناصر ناصر480509204880

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.0420030إدارة أعمال

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-07-04حماه05190008701هناءميس طالب عيسى480609204881

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0320110تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1200.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05140000372نوال أحمدمها سعد شحاده480709204882
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2006.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05010661366فاطمهرزان عبدالعزيز برهان480809204883

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15الالذقية06170027109سهيرهغاده نظمات الدكر480909204884

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال136.0019930علميثانوية عامةثانوية1975-01-01حماه05160006019عطرهسوسن شعبان شعبان481009204885

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 369كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2064.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030059857عليهفاطمه عبد هللا الفطراوي481109204886

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1989.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-20حلب02200037878خديجهزبيده صبري النعسان العلو481209204887

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1359.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030014148هيام حمادهأسماء أحمد الدراقي481309204889

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2500.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-26حماه05050160056عفراءيارا محمد القصير481409204890

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال202.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-08حماه05020090163صفيهرامز مصطفى مشعل481509204891

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

950كاتب رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05050019244ماجدهعفراء اسماعيل فطوم481609204892
المعهد التقاني معهد2001-01-12حماه05050172485شاها الحمشومنى محمد كنعان481709204893

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.2120210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010331922منىزينب سهيل العليوي481809204894

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1120190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05020083051هاجربراء محمد الحاج علي481909204895

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال60.4520114أسواق مالية

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد اعداد معهد1999-05-16حماه05170043523حميده حسنرهام فايز قاسم482009204896

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2069.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-25حماه05160000350مديحه عليفرح خليفه منيف482109204897

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-13حماه05160025886سهامزينب علي جروا482209204898
وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال300.0020120تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1991-09-18حماه05120039952نادياشهرزان هيثم عبود482309204899

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 305فني ميكانيك

المائية

2142مراقب ورشة صيانة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة 1098عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2504.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-17حماه05010452645فاطمهعلي رفعات اليونس482409204900

المعدنية

عامل فني وزارة النقل1030فني ميكانيك

(ميكانيكي)

356

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05حماه05190006936انتخاب محمدلنا عارف علي482509204901
وزارة الزراعة الال870.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-06-16حماه05050005610فاطمةنسرين علي المولي482609204902

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-01حماه05150092617رقيةميرنا احمد الخطيب482709204903
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-28حماه05150094846حياهخوله محمد رفيق سعود482809204904
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-30حماه05090002163عبير حيدرهبه عدنان منى482909204905

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1609.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150026103هيامآية هاشم عيسى483009204906
85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال1770.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-21حماه05190005460اديبا اسماعيلبشرى امين اسماعيل483109204907
وزارة الزراعة الال3101.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-04حماه05050137486غيداء الحمويميرا رامز الجندي483209204908

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1285.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-09حماه05010310984سلمىمايا ابراهيم الخضر483309204909

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3141.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-10-10حماه05150028757اكتمالعبق سامر عبود483409204910

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2130.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-22حماه90050006022نظميةباسمة خالد احمد483509204911

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05050018610خديجهحال احمد شاهين483609204912

الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع577مساعد مهندسوزارة الدفاعنعمال67.6820160إنشاءات عامة

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

المعهد التقاني معهد2000-03-15طرطوس10230017171فادياسناء احمد خضر483709204913

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال79.1020200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2175.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-18حماه05150097703بيراسعيدميرنا علي سلوم483809204914

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3194.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-03-12حماه05010729059رناسهام عبد المنعم الجلعوط483909204915

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1995-04-27حماه05190016980فايزهسريه علي حسن484009204916

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.1720170زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-03حماه05200007835فريدهزينه محفوض توما484109204917

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1785.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-27حماه05150115493أمالايمن فايز عجيب484209204918

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1394.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010726007غادةاماني خالد العساف484309204919

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1469.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-20حماه05100063006سلمىلوتس عبد العزيز دوحه484409204920

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-31حماه05050148994كوكبتغريد محمد اليوسف484509204921

التجاري

وزارة التجارة 379كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال66.8920060محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05160034854فوزهيوسف عيسى زيزفون484609204922

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2165معلم حرفةوزارة التربيةنعمال64.7820210تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

المعهد التقاني معهد1995-06-08حماه05040009902ميساء النخلهعالء بدر صالح484709204923

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال63.6820213

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 46

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

الهندسي

29

المعهد التقاني معهد1993-10-31حماه90050005263نظميةفاطمة خالد احمد484809204924

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال63.3020150

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

72كاتب

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-16حماه05160011262فاطمه االحمدمنار محمد عبد الرحمن484909204925

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2002-06-30حماه05120004565احالماالء اديب سليمان485009204926

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3156.0020200

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2306.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25حماه05120051909بيانرهام عبد الرحيم وسوف485109204927

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15حماه05070024884رانياهبه احمد حربه485209204928

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05160034860فوزه صالحمجد عيسى زيزفون485309204929

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2165معلم حرفةوزارة التربيةنعمال76.2920210تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

المعهد اعداد معهد1978-05-07دمشق03140003872فاطمهمرفد محمد فرحه485409204930

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.3019990تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2502.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حماه05030035460فيضهراكان خضر احمد485509204931

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-06-23حماه90050005862حنانروان سامر احمد485609204932

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5920160

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة17

تقاني

402

وزارة االدارة الال1802.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15حماه05100019451منى الحموديسليمان احمد الفارس485709204933

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 359كاتب اولوزارة الماليةالال1570.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160034828هدى ابراهيمحنين اسماعيل المصطفى485809204934

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-30حماه05010236219تركيهسهام حسن الديب485909204936

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال509.0020035ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-05حماه05140029290ليمونهمهران أمين ابراهيم486009204937

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1992-07-30حماه90050004802نظميةريهام خالد احمد486109204938

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال63.0920160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-05حماه05150084438خديجهعذاب احمد عصفور486209204939
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-27حماه05140029368نعامه موسىحنان سجيع عفيف486309204940
355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1103عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال303.00200910كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-01حماه05160000674مشيرهنزار هجر منيف486409204941

وزارة االقتصاد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال1803.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-04حماه05190016982فايزهروميه علي حسن486509204942

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال1682.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05180014818سميحهعلي صالح عمران486609204943

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال160.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-25حماه05050154045فاطمةعالء سليمان العلي486709204944
وزارة التجارة الال2905.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-04-27حماه05150100104عزيزه عونعلي بسام شاهيني486809204945

الداخلية وحماية 

المستهلك

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1020فني كهرباء

المعهد التقاتي معهد1998-10-28حماه05200011475مادلينكارال محفوض حصني486909204946

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال67.0320180تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة التجارة الال311.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-07-18حماه05120040879عواشمعزز ممدوح السلوم487009204947

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1101مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-18حماه05150063503اسعاف عيسىعزيزه يونس شعبان487109204948
وزارة الموارد 363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05110009739زكيهجميلة حسن الحسين487209204950

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010482168ناديابيان اديب زريق487309204951

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال79.3620170

المركزي

74كاتب

وزارة الزراعة الال2868.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-09-01حماه05110032275براءهراما محمد الحماده487409204952

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01حماه05010228160فاطمهدعاء احمد العثمانلي487509204953

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1805.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-23حماه05170031858فهيمهآصف سليمان سليمان487609204954

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد اعداد معهد1999-05-11حماه05020000163حشيمة الرحالأمل توفيق الرحال487709204955

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7820200تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1460.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05170031865ناديهمايا يوسف سليمان487809204956

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

363كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2282.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01حماه05140033254سعاد جزعهرؤى عقل بدور487909204957

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حمص04010277228بهيجهروكيت بيير غطاس488009204958

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.0720210تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1637.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-18حماه05050084820نجودرهف اكرم حسينو488109204959

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1988-11-07حماه05160000668مشيرهوليم هجر منيف488209204960

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال72.9820199دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05160038874ملكرنا حمدان صامان488309204961

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1742.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-19حلب02260049772لينانيرمين علي عثمان488409204962
276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20حماه05170025087فريدهغرام محمد شحود488509204963
وزارة االدارة الال1929.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-15حماه05010063809فاطمه االحدبايمان يحيى البيطار488609204964

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03حماه05160038877ملك السلوم المحمدراما حمدان الشلهوم488709204965

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حماه05200055778نجاح المحمدإناس أحمد المبارك488809204966

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3111.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-10-01حماه05160023390تغريدآيه عيسى النداف488909204967

المائية

976فني

المعهد التقاني معهد1991-01-14حماه05010245877غاليهنور سمير عطار489009204968

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال71.8920120

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة االقتصاد 43

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 134فني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

المعهد اعداد معهد1977-02-07حماه05150036559سورياسوزان صقر ونوس489109204969

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.0520000تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1834.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-26حماه05010192589سحر كنجوانجي بسام مرضعه489209204970

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

1105عامل مهنيوزارة الكهرباء978فنيوزارة الموارد المائيةالال3152.0020160حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1997-06-18حماه05160049505مريممجد معن دنوره489309204971
المعهد التقاني معهد1988-02-20حماه05140006503نبيها غصونريماح منهل غصون489409204972

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية985كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال63.6920120تأمين

وزارة الزراعة الال940.0019970ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-01-01حماه05070016986روضه حسنعلياء خضر حسن489509204973

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1992-08-30حمص04170038715لينارشا هيثم فرزات489609204974

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.1420190تربية فنية

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية359كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05140034056نبيها غصوناماني منهل غصون489709204975

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

368 من 121صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010645731حنانرزان عدنان التركاوي489809204976

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7120180تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال182.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-06حماه05050156801جميلةفاطمة حسن ابراهيم489909204977

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010272739مريمرزان ابراهيم الهالل490009204978

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7120200تربية موسيقية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-07-25حماه05120010982فهدهملكه فاضل سالمه490109204979

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1756.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05010725290هناعروبه عرب حمراء490209204980

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1341.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05010725269عروبهحرير احمد السيد490309204981

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال138.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-12ريف دمشق03050018919فاطمهناهد محمد ديب490409204982

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

المائية

959كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال490.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-05-03حماه05070017069خيالءهال احمد حسن490509204983

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-08حماه05140032520بربهانمناء درغام مسعود490609204984

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06حماه05010634887اسالمسوزان احمد الداعور490709204985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال864.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-12-21حماه05150025195ابتسامرزان صالح الدين محمد490809204986

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال177.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-05حماه05010005785غصونلمى محمد بكري السرميني490909204987

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010067231اعتمادندى نهاد عباس المطر491009204988

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2094.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05100050633نزههحال أنيس ديوب491109204989
المعهد اعداد معهد1984-08-21حماه90050002442فاطمة جمعةعهد محمد رشيد491209204990

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0420060تربية موسيقية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-08حماه05140020968نمنومغيثاء فضل قبقلي491309204991

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05130013384سهيال محفوضحنين هدوان خضور491409204992

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال65.7120190تأمين

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1888.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05200092292سوسنديمه فادي عيسى491509204993

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2051.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05220002756فاطمهمحمد علي االحمد491609204994

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-04-05حماه05150022898سحراسراء حسين بهلوان491709204995

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال64.3420170

وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة الماليةنعمال1745.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حماه05120004468سوزان االبراهيممحمد بالل ديبو491809204996

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال836.00200010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-02حماه05140011550وظيفههاني حسن قاسم491909204997

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2002-01-04حماه05010997300ريمه حدادالنا جورج العبود492009204998

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1020210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال866.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-04-15حماه05160004403ودادفداء منير النيحاوي492109204999

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05010448678سروه حلوانيهبه محمد شمو492209205000

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال76.4820110التصميم الداخلي

المائية

979فني

المعهد اعداد معهد1998-11-13حماه05010768055نزيههميري طارق نونو492309205001

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.8220210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال183.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01حماه05020089758آمنهعلي محمد العلي492409205002

والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05010513426نسرين داوودميساء علي معروف492509205003
وزارة التجارة الال2994.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05110025333داللساره احمد عبود492609205004

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد اعداد معهد1989-01-01حمص04010392599هيامرؤى نعيم ادريس492709205005

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1720100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1670.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-20حماه05120025247فيروزلوجين عباس ناصيف492809205006

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05180019800منالأروى معلى احمد492909205007
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05140001105سيطه أسعدمارينا محمود إبراهيم493009205008

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-01إدلب07210098312حنانعائشة البتول يوسف هنداوي493109205009

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0720150تربية موسيقية

وزارة االدارة الال177.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04الالذقية06220012834فكريهعزيز محمد مرعي493209205010

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2542.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-16حماه05050068873هنادي الصغيرغراسيا طالل حيدر493309205011

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 305فني ميكانيك

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

المعهد اعداد معهد1995-06-01حماه05010506303صفيةناهد هالل المرعي493409205012

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2220200تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1238.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15إدلب07060023188عزيزةآيات عبد الكريم المصطفى493509205013

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200060290هجمهزينب مهدي الحمدو493609205014

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05160022030سهاموفاء حامد محمد493709205015

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05020071544شهيرهأماني شعبان سليمان493809205016

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010586803هاجرهبه علي طومان493909205017

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال72.0420210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حماه05010289429خولهرقيه يوسف العلي القدور494009205019

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-28حماه05070035152نجوىبتول نزار الخليل494109205020
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050027316حياةرزان محمد عز الدين494209205021

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01حماه05100061175اميرهسماهر رشيد اسماعيل494309205022

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-06-04حماه05010438125رجاءعلي طارق ابي عيشه494409205023

الصناعي

وزارة التجارة الال72.0020070تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

المعهد التقاني معهد2000-01-31حماه05010663223ليناإناس رضوان فرج494509205024

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.6920200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2248.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05020071552شهيره السليماناناغيم شعبان سليمان494609205025

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1794.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-29حماه05010302564نادرهمزين عمر نعسان494709205026

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05010276381يسرىمحمد عباس عباس494809205027

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3647.0020163

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 305فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

المعهد اعداد معهد2001-01-10حماه90050006729سناءقمر محمد عبد العزيز494909205028

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7520210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01حماه05010739678خديجهفارس غزال السالم495009205029

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3457.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05160069879رملهنتالي اصف النيحاوي495109205030

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05010092385نادرهشمسه عمر نعسان495209205031

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1195.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-26حلب02010009423بيداءعبير ياسر محمد ديب495309205032

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دمشق01030166765روعة االخرسروان ماهر الحافظ495409205033
وزارة االدارة الال2475.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-18حماه07100034673نوالراما يوسف الدعبول495509205034

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1002عامل مخططات

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد اعداد معهد1997-09-15حماه05010345523أمينة الضايعهبة يوسف رجب495609205035

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6020190تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-03-01حماه05010563158سمر بنكه العدسشهامه محسن السيد المصري495709205036

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6120170تربية فنية

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-10حماه05010469151ميساءآالء أحمد الحاج زين495809205038

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010037140فاطمةبدور عمر موسى باشا495909205039

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7620170تربية فنية

وزارة التجارة الال3199.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-27حماه05010023992رباح العويرهالة محمد عوض كشكش496009205040

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-15حماه05100030031معالي الجنودغفران غياث ديب496109205041
التربية معهد2002-01-01حماه05100038989منالساره وليد رزق496209205042

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2086مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1020210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-10إدلب07210066218سهامخلود محمود سبلو496309205043

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1495.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05200032380عائشهرابعه ابراهيم الحكيم496409205045
التربية معهد2000-01-03حماه05070007391صباخديجة وهب العثمان496509205046

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2087مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5020210

المعهد اعداد معهد2000-06-04حماه05200017582ريتاسالي منهل بصبوص496609205047

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5720210تربية موسيقية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-10حماه05160026597فاطمة صالحسمر احمد ابراهيم496709205048

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-19حماه05010878419منورمروه فراس سعيد496809205049

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-05حماه05010266108خديجهرنا رياض خلوف496909205050

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال82.9720140

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2092.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05030064691سميرهزهره حسين الحيالوي497009205051

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2114.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-06حماه05030052945غازيهعائشة خالد العكله497109205052

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05010343938فريدهمؤمنه محمد سعده497209205053

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5020090

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

وزارة التجارة الال143.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-01-06حماه05010339365امنهسمر يوسف القس497309205054

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05020096144تركيهربا عبد الرحمن القاسم497409205055

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020190تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1662.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100048170منوه أبو خرزهمقداد عزيز المصري497509205056

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20حماه05160031391سعادعمار محمد معروف497609205057

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي
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المعهد التقاني معهد1990-02-10حماه05010568429املزاهر احمد قرطاوي497709205058

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد 365منشئوزارة المالية371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال79.1120133

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1845.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05010353836رجاءصبا غالب جمعه497809205059

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20الرقة11010150247كريمه الفرجمنار غازي الحمدان497909205060

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-05حماه05010563684ثلجهساره محسن اشرفي498009205061

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال78.5020050أشعة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1501.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100017734لوديروز اكرم خابوري498109205062
المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010519092هاله شمهغصون محمد خير صوراني498209205063

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال82.3020180التصميم الداخلي

المائية

973فني

وزارة الزراعة الال3027.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05010189721امانيليلى احمد لحلح498309205064

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1100مراقب

وحماية المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1995-02-18حماه05020056656يسرىضحى محمد نور العمر498409205065

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2120210تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال812.0019974ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-02-25حماه05050084447فاطمهصدام سالم كرديه498509205066

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010256252مريمامنه علي الشيخ قدور498609205067

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.1020190تربية فنية

معهد التربية معهد2000-04-20حماه05010666371سميره الدرويشمريم محمد نور نداف498709205068

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1720200رسم

المعهد التقاني معهد1999-03-01حماه05020024834هدىهديل بشار الحميد498809205069

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال88.0920200طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

وزارة التعليم العالي 32

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

الطب البشري

31

المعهد التقاني معهد1990-03-18حماه05010566981صبحيهحمدو محمد الصالح498909205070

الصناعي

2173معلم حرفةوزارة التربية2182معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5420150تصنيع ميكانيكي

المعهد التقاني معهد1994-04-07حماه05010127274ندىاسماء صالح فرحات499009205071

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال75.0020140

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد1985-01-02حماه05010118386خديجهنور راشد الراشد499109205072

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال62.7020110محاسبة

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 90منشئ رئيسي

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1502.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010026648فلايررغد عبد الكريم الرهوان499209205073
502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2018.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010030338ديمة الصغيرزينب حاتم برهان الدين499309205074
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2271.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-14حماه05010205587رغده بدويسلمى باسم الكرم499409205075

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد2000-04-01حماه05010132075ندىفاطمة الزهراء غسان جوالق499509205076

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون الال73.7220200

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 92منشئ رئيسي

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة التعليم العالي 17

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة التجارة نعمال199.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-07-01حماه05160047714خطيرهمرفت فهد العثمان499609205077

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05160046581نجالء االبراهيمرزان عادل العبود499709205078

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020100تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05160033873عبيرهاليسار نور الدين وسوف499809205079

الصناعي

وزارة التجارة 574مساعد فنيوزارة الدفاع2120معلم حرفةوزارة التربيةالال65.8820200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-03حماه05180001557نهادريم غسان قيطيم499909205080
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال179.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01حماه05180010662شهيرهخليل احمد شاهين500009205081
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-01حماه05150082147مثيالهناء رمضان عصفور500109205082
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-25حماه05160028732صباحروال ابراهيم حالق500209205083
المعهد اعداد معهد1983-01-08حماه05160028737صباحلما ابراهيم حالق500309205084

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.8320050تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-01-01إدلب07110072052سحرجمانه رضوان الكنج500409205085

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد 2155معلم حرفةوزارة التربية2154معلم حرفةوزارة التربيةالال90.9120140

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-16حماه05140011271سجنهلما عبد الغفور سلوم500509205086

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-01-01حمص04170030630عائشهايمان سليمان طالس500609205087

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4920060تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05110022030منيره محمدهزار علي اسماعيل500709205088
وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1820.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-15حماه05200095572بديعة حسنماريه فؤاد خضور500809205089

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1995-09-11حماه05150080177انعامسمر يونس عمار500909205090

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.0320170إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-03حماه05030060375فوزيهجهينه رجب عزيزه501009205091
276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-11حماه05150060355موزهدعاء احمد لولو501109205092
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06حماه05200012166حنان مرداشندى دحام عقاد501209205093

المحلية والبيئة

39شرطي

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-06حماه05150023295غنجهبشرى حسن نصر501309205094
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150026303صفيهلؤي علي اسماعيل501409205095

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05150080115انعام الصافتليلبنى يونس عمار501509205096

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-25حماه05100071552وليدهعزه عدنان ورده501609205097

الصحي

1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.3720170تخدير

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حماه05050148456ندوهسرى زيد السليمان501709205098
وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةنعمال215.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-20طرطوس05170041302نهالفاطمه عاطف يوسف501809205099

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-10حماه05150013880نجاح معالدارين صالح درويش501909205100

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05160044154لور الحسنوعال بسام االحمد502009205101

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0020200تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1383.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05020040185ختامبراءة محمد الحاج حمود502109205102

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

التربية معهد1993-06-06حماه05180000172لطيفة حسيكرنيم مارون حسيك502209205103

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4020130

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-01حماه05100016510حلومسميره علي صقور502309205104

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1990-06-25طرطوس10090122112عزيزهسماهر ابراهيم اسماعيل502409205105

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.4020140زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-10حماه05170014978رئيفههال سمير سالم502509205106
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01حماه05050173939هوالليليان ابراهيم العلي502609205107

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-08حماه05150069658منيرهبديعه علي الحايك502709205108
المعهد التقاني معهد1991-07-20حماه05050058274ليندانور اسعد زهره502809205109

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال75.7020120

المركزي

354منشئوزارة المالية72كاتب

وزارة االدارة 368كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة الماليةالال1652.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-20حماه05150042918ظاللساره كاسر رستم502909205110

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-03حماه05160047882خطيرهرهف فهد العثمان503009205111

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.8720160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16حماه05150080125انعاملمى يونس عمار503109205112
المعهد التقاني معهد1997-10-05حماه05050058299ليندا الشماليمروه اسعد زهره503209205113

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1220180

المعهد التقاني معهد1983-05-22حماه05020040410خولهريمه ابراهيم الحاج حمود503309205114

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.3820050

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال149.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05180019971سميعهصبا شحاده االسعد503409205115

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الال1902.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-13حماه05140027612روزه خضرههديل عناد ادريس503509205116

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-08-02حماه05190004678فتاة عليريم شريف موسى503609205117

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.6920090

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1989-02-20حماه04120024060عزيزهربى حسين المرعي503709205118

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.3220130

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد اعداد معهد1990-03-15حماه05170041227نجاحمرام محمد يوسف503809205119

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6820110تربية موسيقية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1716.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05220027758سناء عشيشفاطمة الزهراء عمار الزيدان503909205120

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2198.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20حماه06110029986انتصاربشرى احمد صقر504009205121

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1678.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-19حماه05190034650دالل خليلأسماء محمد عيسى504109205122

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد1989-08-23حماه05170014326مديحةوعد صادق يوسف504209205123

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2120110تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3324.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-03-27حماه05200094882هيفاءنسرين ناصر البردان504309205124

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-16حماه05200072064نايفه الشلهومعبير محمد الشهلوم504409205125
المعهد تقاني معهد1984-01-01حماه05050102962فتاهراما محمد زينو504509205126

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال78.3820040وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1979-03-21حماه05050103004فتاهنسرين محمد زينو504609205127

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8220020تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1255.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20حماه05010620306ثلجهرشا عفيف المحرز504709205128

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05030054787مريمفاطمه حسين جمعه504809205129
وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-27حماه05150065166منى قاسمجنان غسان حمود504909205130

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-02حماه05150081723ورده داودميرفت علي محمد505009205131

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال1055.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-06-10حماه05050091840شهباعتاب نعيم االغا505109205132

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1545.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-01حماه05150065245هناء قاسمعرين عطيه حمود505209205133

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

951كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-03حماه05010294856فاطمةخديجه محمد العبدهللا505309205134

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حماه05010324836مريمفاطمه رضوان سودين505409205135

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05150066977ليلىراما جعفر وسوف505509205136
المعهد التقاني معهد1996-08-28حماه05150065206منىحنان غسان حمود505609205137

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال68.8020160مطبخ وحلويات

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2313.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-27حماه05180013596صباحرغد ايمن العلي505709205138
المعهد التقاني معهد1999-01-30حماه05150017035مرحصبا عدنان الراشد505809205139

التجاري

وزارة التجارة الال67.7920180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

المعهد التقاني معهد1998-05-13حماه05030049389اكتمالديانا كامل الحسن505909205140

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال69.2220190طب طوارئ

المعهد اعداد معهد1991-01-15حماه05120014556تغريدريمه غازي عدله506009205141

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.9820130تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-09-18حماه05050102411عبيرالنا علي زينو506109205142

التجاري

وزارة التجارة الال71.2920210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1417.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030008999وصاف حمدانميس الريم جاسم السليمان506209205143

المائية

961كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-05حماه10230023344فاطمه الحسناروى محمود عساف506309205144

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0720130تربية موسيقية

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20حماه05160039522سهيالختام منير ابو ناقور506409205145
1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال4500.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-01حماه05020110894ختام العيالرابعه علي المصري506509205146
المعهد تقاني معهد1993-04-03حماه05050006825وصالزبيده راتب استانبولي506609205147

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال63.3320140

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد1990-10-29حماه05050114196صباحربا علي العايق506709205148

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7320110تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2904.0020200ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-01-30حماه05030060774ابتسام البدوربدر يوسف البدور506809205149

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 306فني ميكانيك آالت غربلة

وحماية المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

وزارة الموارد 292

المائية

975فني

المعهد اعداد معهد1985-01-01إدلب07110030639صفاءأماني حسن الخطاب506909205150

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720070تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05050078122غادةايمان فريد زينو507009205151

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-19حماه05050161847اعتدال كحيلوئام مروان ديوب507109205152

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010527179مريمغصون اسماعيل الفارس507209205153

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.1720190تربية فنية

المعهد تقاني معهد1995-01-10حماه05050102548فتاةوالء متكال زينو507309205154

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.0620170مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1265.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-06حماه05010255618مها الخالدبتول يوسف الخالد507409205155

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05050102453فتاةوئام متكال زينو507509205156

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.7520210تخدير

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-21حماه05070012360هناءوداد عادل سفر507609205157

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05010284444وطفهوفاء عبد اللطيف العبد هللا507709205158

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1859.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-01حماه05090017933ميساء زينووديان جهاد بركات507809205159

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-22حماه05180000274سمرنور مطانيوس حسيك507909205160
وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-04حماه05150099216تماثيلعبير محمود حسنه508009205161

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة الزراعة الال2908.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-09-29حماه05050042207منيره عيزوقيمريم اسماعيل عورو508109205162

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1983-05-01طرطوس10160105045فتحيهرؤى جودت درويش508209205163

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9120040تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1568.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-30حمص04170005096فردوسفاطمه يوسف ورده508309205164

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال331.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-07-09حماه05010353117ميسونهناء ياسر غنامه508409205165

واإلصالح الزراعي

948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1101مراقب

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-01حماه05150110683يمنهعال صالح االسكندر508509205166

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال298.0019970الكترونثانوية صناعةثانوية1979-08-10حماه05010149976جهازهلورين ادريس الشكوحي508609205167

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-04حماه05180011083شكريه موسىراسم طالب موسى508709205168
280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2136.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-31حماه05050151771دعدفاتن احمد العجيب508809205169
وزارة الزراعة الال321.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-10حماه05010135667خالصههبة محمد عدله508909205170

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1101مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة االدارة نعمال157.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-24حماه05140011759اكتمال حسنشهامه غسان حسن509009205171

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2236.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10حماه05010064773متيلجوني جميل العيسى509109205172
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-15حماه05100065065غزهسحر يوسف يوسف509209205173

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2015.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-18حماه05100059257اكتمال خداجريما سعيد شاهين509309205174

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3186.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-08-31حماه05050058462داللنرمين حسن عدال509409205175

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة307فني خراطة

صناعي

407

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2022.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حماه05200022471فداءهبه زيود بسام509509205176

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال2115.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-18حماه05040039305اعتمادرابعة ابراهيم الحاج عبد هللا509609205177

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-03-17حماه05050078401عبيرنغم أكرم الشيخ علي509709205178

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال69.8420170طب طوارئ

وزارة التجارة الال1857.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-26حماه05160048738دعدباسمة موسى االبراهيم509809205179

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة الال1298.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05030058530لوردانتالي ماهر الجروج509909205180

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

شروق عبد الرحمن 510009205181

صطوف الشيخ

وزارة التجارة 363كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1748.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05020050648فوز العيد

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-13حماه05160022212منيفهرهب عيسى المصطفى510109205182

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال1745.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-01حماه05010241162رمزهيارا طالب حمود510209205183

المائية

951كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-26حماه05150020651نوالصبا عدنان شاهين510309205184
المعهد اعداد معهد1997-03-08حماه05010502605امالهيا موسى ديب510409205185

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال55.7520170تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010660604نجوىبيان محمد راضي السويد510509205186

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-06-15حماه05030058537لوردارهف ماهر الجروج510609205187

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.2120210تربية موسيقية

وزارة األشغال العامة الال323.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-08-24حماه05090025467هيام غيبوراسماعيل اكرم خروص510709205188

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1994-01-05حماه05030056135سفيرهأحمد محمد ابراهيم510809205189

الصحي

392مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.9120148تخدير

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال208.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه04120078043هناءهيام عدنان حسين510909205190

وحماية المستهلك

358كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05190021915غصونرنيم علي محفوض511009205191

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2120110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1986-01-23حماه05100005596فريزهعال فريد قوندراق511109205192

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.5720070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة األشغال العامة الال2826.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-05-15حمص04060008892غصون العبودمجد أحمد ابراهيم511209205193

واإلسكان

وزارة األشغال العامة 1027مدرب حدادة ولحام

واإلسكان

وزارة التجارة 1029مدرب طاقة شمسية

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة الال1491.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100071702سمردلع طارق العدله511309205194

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

356كاتب رئيسيوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1995-01-10حماه05100003221عالرشا ايمن دعبول511409205195

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.9220170تسويق

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

الهيئة المركزية 22

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-27حماه05030058541ليديادنيا نجيب الجروج511509205196

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-15حماه05150108289ملك  عيسىريم صالح محمد511609205197

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حماه05140001925رقيدهصبا درويش تامر511709205198
المعهد اعداد معهد1987-04-01حماه05180014308ساميةحنان محسن سلوم511809205199

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال77.0920080تربية موسيقية

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2329.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150108286ريممايا باسم فياض511909205200

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2149.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05220006317فطيم الضبعانمروه خليف الحمدان512009205201

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-09-25حماه05150051489مجدولينهال سامر قيمر512109205202

الصحي

395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال71.3120170أشعة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05150072478فاطمهاحالم محمد محفوض512209205203
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حماه05190001410املكنانه بسام احمد512309205204
وزارة الشؤون الال2284.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05220002932آمالمها أحمد العبيد512409205205

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال327.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-29حماه05150021981فاطمه جعفردينا محمد محمد512509205206

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1100مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1981-05-12الالذقية06020015548حوا دوه جيوفاء ابراهيم روميه512609205207

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.9120040سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2338.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-01حماه05100025747مريمرهف غازي بركات512709205208

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2222.0020151أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04حماه05030061659حلوهبشار صالح زمزم512809205209

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة7شرطي

المعهد التقاني معهد1988-03-01حماه05110018337زهيه الخضرفاديه سليم االطرش512909205210

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.0420100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1704.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-26حماه05090001900هيامشريهان اكرم خروص513009205212

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-11-19حماه05120012130ازدهار حسيننغم وائل خضور513109205213

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.4620200أشعة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1470.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01حماه05100047376عزيزه الدريوسياوريانا يوسف محمود513209205214

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-04-02حماه05090025502هيام غيبورنيروز اكرم خروص513309205215

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8920200

تقاني

الجهاز المركزي 402

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

المعهد التقاني معهد1996-02-07حماه05170045953يسرىحمزه كامل محسن513409205216

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال61.9220180أشعة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-25حماه05110016650مطيعهامل فرح صبيح513509205217

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05050166548رؤهشذى احمد الكنجو513609205218

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-11حماه05150076416سميرهرئال علي خلوف513709205219

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1822.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220024911فاطمةبشائر خالد المحمود513809205220

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2215.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-26طرطوس10110009451بندر صالحهالة طاهر لميا513909205221
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03الالذقية06040038461ابتسامبشرى يوسف جوني514009205222
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1980.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-29حماه05100058448فاطمهنور خالد الحميدي514109205223

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1343.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07090246859ايمانميرا سعد المحمد514209205224
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1336.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-25حماه05010451127غصونهديل رياض اليونس514309205225

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-04-04حماه05010731917كتيبه االسماعيلغيداء زعلو السليمان514409205226

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5720190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-09حماه05050070625ابتساممنال نزار زينو514509205227

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-30الالذقية06220034607سميرهسماح عز الدين ابراهيم514609205228

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-10حماه05150027370يسيرهرفا نزار خطيب514709205229

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال66.7820090

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

74كاتب

وزارة الزراعة الال295.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-31حماه05150076483جميلههيفاء نجيب كعدي514809205230

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

المعهد تقاني معهد1994-02-25حماه05220006581سوريهمحمود وحيد العبيد السعيد514909205231

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال79.3820174

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حماه05140003436سكره دريوسبتول حسن حمدان515009205232

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1909.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010290865خولهسهيله يوسف العلي القدور515109205233
التربية معهد1995-09-14حماه05050023121ريمرهام نزار داؤد515209205234

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9320150

المعهد التقاني معهد1999-01-10حماه05150096338يسيره فاضلرنا نزار خطيب515309205235

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال70.5920180

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1991-09-01حماه05160044118رغيدهميسم غازي االحمد515409205236

الصناعي

2165معلم حرفةوزارة التربيةالال70.24201210تبريد وتكييف

361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1801.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01حماه05150077486جانيتيزن عيسى خضور515509205237
وزارة االدارة الال1415.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه90050006730نجوى شماليهال قتيبة السعدي515609205238

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2024.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05120048308وطفةزينب محمود حماد515709205239

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-07-28حماه05150003952نسرينحنين علي خلف515809205240

التجاري

مصارف 

وتأمين

267محاسبوزارة الصناعة379كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة الماليةالال70.1820210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20حماه05070035083قمرهاحمد عبد الكريم عبشي515909205241

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2974.0020190ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2000-04-05حماه05150051587مجدولينعلي سامر قيمر516009205242

صناعي

407

عبد الحميد ناصر الدوله 516109205243

شعبان

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2423.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-06حماه05010159375كفاح المحمد

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-25حماه05100066247سهامامل رفعت حسن516209205244

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال833.0020009ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-12-11حماه05010327351مريمعالء محمد العلي516309205245

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال275.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-06-10حماه05120032909علياعلي جميل محمد516409205246

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1997-06-23حماه05160044140سميرهماهر محمد االحمد516509205247

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2180معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةنعمال71.3820192

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1595.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-04حماه05070027280رحابيوشع رامز الحمود516609205248

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05160044146رغيده االحمدفائز غازي االحمد516709205249

الصناعي

2165معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2520181تبريد وتكييف

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05140013283حوريه حسنعلي عدنان التع516809205250
المعهد اعداد معهد1986-01-15حماه05190004322ندىبتول حكمت عيسى516909205251

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3520080تربية موسيقية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1528.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-11حماه05150079968منىسلوى محمد حسن517009205252

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-20حماه05170008214مهامرح سليمان مصطفى517109205253

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6420210تربية فنية

وزارة االدارة الال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-24حماه05150053496وجيهه النجمهنادي بسام النجم517209205254

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-04-20حماه05150063529موبيليا داودهدايا احمد شعبان517309205255

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال73.9920160تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1982-04-12حماه05160008292منىايفان احمد قاسم517409205256

الزراعي

وزارة التجارة الال65.5420020انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-06حماه05010704965الهام هيفهعليا عبدالناصر غيانه517509205257

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي 979فنيوزارة الموارد المائيةالال78.4320210

والبحث العلمي

رسام في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 26

والبحث العلمي

48رسام

وزارة الزراعة الال1019.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-07-01حماه05070016274محاسن رزوقجمانه محمد االحمد517609205258

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1406.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05170008146شمسه سالمملك احمد مصطفى517709205259
وزارة الزراعة الال2937.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-05حماه05100038508شاديهاناث صدوح نصور517809205260

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي
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وزارة االدارة الال194.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25حماه05020092124حليمهمحمد عبد القادر السليمان517909205261

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال290.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-03-10حماه05100008271حنىكاتيا رامز المواس518009205262

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة التجارة نعمال2738.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05150068146فاطمهوليم جودات حسن518109205263

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-10حمص04030061751حسنه عبودرشى وحيد قزق518209205264

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01طرطوس10090035030ندى صيوحخزامى محمد صيوح518309205265
وزارة االدارة الال1886.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150075559عيدهنور محمد حوراني518409205266

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حماه05170008140مهاوالء سليمان مصطفى518509205267
وزارة االقتصاد 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2181.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-02حماه05050096852هياميارا سيراج صبحه518609205268

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2035.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010192697أمينهصبا يحيى القريع518709205270

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال2245.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-29حماه05010336922صفاءمايا نزار المحمود518809205271

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة نعمال3167.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-05-08حماه05150016451وفاء العنوسزهراء علي الحمصي518909205272

واإلصالح الزراعي

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

المعهد اعداد معهد2000-01-29حمص04230013371سميرههال حمزي سلهب519009205273

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال70.1720190تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حماه05050171854ضحىرهام اسماعيل ورده519109205274
المعهد اعداد معهد1999-01-23حمص04230013367سميره بركاتمها حمزي سلهب519209205275

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال72.6020180تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1808.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-19حماه05180017419ندوى درداريزينه عيسى عباس519309205276

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-07حماه05150054375خديجهرؤى علي سليمان519409205277

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010782631ريمهمايا عدنان الخازم519509205278

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.4320210شبكات حاسوبية

وزارة التجارة الداخلية 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3523.0020160ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-05-01حماه05030008691سهيلةابراهيم أسد الذهب519609205279

وحماية المستهلك

وزارة النفط والثروة 305فني ميكانيك

المعدنية

1030فني ميكانيك

وزارة الزراعة الال2506.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05160026120غنجه اسماعيلميس صالح درويش519709205280

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1107مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

المعهد التقاني معهد1997-04-20حماه05010228319كوكبختام محمد سليمان519809205281

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3920190شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1997-10-08حماه05150069443عناياتريم رمضان ناصوري519909205282

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.7420170تربية فنية

المعهد اعداد معهد1978-06-05حماه05160006967فاطمهثراء محمود محمد520009205283

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال53.0820000تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1994-08-23حماه05200012146دياناديمه اسعد عقاد520109205284

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2220140تربية موسيقية

التربية معهد2001-08-27حماه05150042060رغداء جبرهرنين نزيه وسوف520209205285

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8320210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-28حماه05030014244منىنور ايمن االحمد520309205286

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05200095905بديعههبا محمود خضور520409205287
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-15حماه05150135232جميله البدورسعده خضر األحمد520509205288

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-28حماه05120025549جميلهاسرار محسن يوسف520609205289
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1280.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05160045040هيام قدارنغم فريق ضاهر520709205290

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-30حماه05150052320فاطمةنهى حسن شراره520809205291
المعهد التقاني معهد2001-01-27حماه05050116064فاطمةغزل عبد الكريم الشحاده520909205292

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2150معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربيةالال75.3820200شبكات حاسوبية

وزارة الشؤون نعمال141.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05150035567منتهىلمى عصام ابراهيم521009205293

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-05حماه05150088146تركيهفاطمه احمد ابراهيم521109205294

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05030006956انتصارنسرين هيثم زيدان521209205295

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0420100

المعهد اعداد معهد1994-11-30حماه05050146589منيرهربا احمد البيور521309205296

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8920180تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05150132647سبالءلبنى رئيف اليوسف521409205297

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

982فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال72.5020210

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1815.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-17حماه05030050188انعام محمديارا محمد المحمد521509205298

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد اعداد معهد1989-01-28حماه05120010737سميره الشليثراء غازي وسوف521609205299

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.0720090تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-07-17دمشق01010599409سمر برازيهناء غياث اورفلي521709205300

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2150معلم حرفةوزارة التربية365منشئوزارة الماليةالال76.7320200شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

المعهد اعداد معهد1994-09-12حماه05200023513ثناء اسعدنادين ميالد صبغه521809205301

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4720160تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-06-22حماه05050079896هالنغم أكرم دهمان521909205302

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال83.5720200تصميم داخلي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

معهد التربية معهد1991-03-25حماه05140031690حياةكاتيا اسكندر داؤد522009205303

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2090مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8520120رسم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-02حماه05170000388سميحهسلمى صالح جليس522109205304

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2303.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-01حماه05150081500يسيرهعال حامد عيسى522209205305

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-15إدلب07240003812وفاء اكتعنورشان محمد لوشي522309205306

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2513.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06حماه05120050788سعادلمى محمد حسينو522409205307
278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2039.0020155أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-20حماه05010190007دعدحسن عباس دلخ522509205308
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-22حماه05010186815روضه االخرستماضر مصطفى نبهان522609205309

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-08-26حماه05030041504حبوسرانيا حرب حنا522709205310

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.6920100تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05100046421جوالنصبا احمد عليشه522809205311
المعهد التقاني معهد1987-08-27طرطوس10140004352فاطمة فياضمنال أحمد صالح522909205312

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال81.7420080

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1892.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05010290896رجاهحسنيه مصطفى الحامض523009205313

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-28حماه05170001391فريزهنسرين جواد عون523109205314

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-04حماه05140013612بصيره حسنمهى ياسين سقر523209205315

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال381.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-02حماه05050051144زينبنهله نضال عيسى523309205316

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05150080264خديجةسلوى كمال صالح الدين523409205317

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-31حماه05150052321فاطمه يونسلورا حسن شراره523509205318
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05160027334يسرىوعد محمد الحسن523609205319
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه05160027328يسرى الحسنرهام محمد الحسن523709205320
280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1498.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010731107ليلىنغم ابراهيم العيسى523809205321
المعهد اعداد معهد1999-04-01إدلب07090093240فاطمةحال يوسف العاهي523909205322

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8220200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-20حماه05170040685فوزيهبتول سلمان عيسى524009205323
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-15حماه05010628356فوزهغاليه فائز زيدان524109205324

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2062.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15إدلب07240095750أملمرح موسى حنا524209205325

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال267.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-10حماه05100010781سعده كعيديدياال فردوس يعقوب524309205326

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1106مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة االدارة الال170.0020099علميثانوية عامةثانوية1990-02-03حماه05050160986ماريهمحمد حسين ابوناقور524409205327

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-02-28حماه05190005567سميرههديل ابراهيم اسماعيل524509205328

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال73.3520190

المائية

969فني

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال332.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-08-17حماه05070011218اميناايمان وجيه رقيه524609205329

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2475.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-26حماه05110068840الجازيهمها علي الشبيب524709205330

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10100033878حسنه محمدريم عزيز احمد524809205331
وزارة الزراعة الال452.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-09-30حماه05050009693فاطمة السيدصبا احمد سيفو524909205332

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 222مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1998-12-01حماه05180008551فداءعلي رمضان حسن525009205333

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.4220200تسويق

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-29حماه05120041114ساميه االسمررهف سميع وسوف525109205334
المعهد اعداد معهد1980-02-07الالذقية06220008174جميلهفداء حكمت فوزي525209205335

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5620040تربية موسيقية

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1989-02-19حماه05160004169هيفاءبدر احمد عيسى525309205336

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3554.00201510

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد2001-01-11حماه05100014467اديبهطارق فواز السلوم525409205337

الزراعي

وزارة التجارة الال65.8020210انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1986-07-01الالذقية06220008207جميلههنادي حكمت فوزي525509205338

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8220070تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-15حماه05020062438تركيهغرام طالل السند525609205339

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال752.0019970ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-09-07حماه05150120057سريهرائدة شفيق علي525709205340

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-03-13حماه05200063249هاجرصالح الدين حمزه األمان525809205341

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.11201010أشعة

وزارة الزراعة الال3623.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-11-14حماه05150043758أروى ابراهيمهديل رائد جمول525909205342

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120030573أسيا فياضيونس علي حيدر526009205343
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1824.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-01حماه05170021221سحرياسمين علي شابرلو526109205344

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المعهد تقاني معهد1979-08-20حماه05010468067عزيزه المعروفسواح علي المعروف526209205345

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال60.6020003وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10حماه05180014624سعادرهام رمضان الوسوف526309205346
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-21حماه05120037998جهيدهيارا عدنان اسماعيل526409205347

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120030575املينخليل فاطر حيدر526509205348

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

الطاقات 

المتجددة

مصرف سورية الال75.8520202

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة التجارة الال253.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-08-10حماه05150059268هند حسنمروه نزار حسن526609205349

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة التجارة الال2354.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-12-01حماه05150059229خطيره احمدصفاء محمد حسن526709205350

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1326.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08حماه05190032024عزيزهنسرين حبيب عيسى526809205352
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-13حماه05120038000جهيدهيزن عدنان اسماعيل526909205353

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2153.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04حماه05150077426فاطمه علينوار أحمد حسون527009205354

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-20حماه05160033294ماريهانعام محمد طه527109205355
وزارة الشؤون الال2069.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05160004093ليناوصال سعد زيود527209205356

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1988-01-30حماه05030042504وزيرهفاديا فهد االحمد527309205357

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8920090تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05120023352كهرمان جعفرمرام ابراهيم أسعد527409205358
276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25حماه05140011763اكتمالشغف غسان حسن527509205359
وزارة الزراعة الال420.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-06حماه05140028068حميدهبشرى فهد جعفر527609205360

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1994-01-01دير الزور09010110775هنديهفاطمه زيدان العلي الجرو527709205361

الصحي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.4120140تخدير

المعهد تقاني معهد2002-01-01حماه05010578116ريم دهيمشصبا هشام دهيمش527809205362

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.1020210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1987-05-05حماه05140020025حسنهصفاء كاسر عديره527909205363

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال69.1420140إدارة أعمال

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

وزارة االقتصاد 401

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة الشؤون الال158.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-12-10حماه05160022537مريممحاسن احمد سعد528009205364

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-26حماه05030050114بندرهبا ابراهيم الحاتم528109205365

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال72.2520150

المائية

973فني

وزارة التجارة الال1991.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-21حماه05170024618سحر وسوفيارا حسن حالق528209205366

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1989-05-08حماه05220001594مريمعزام خالد الضاهر528309205367

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5020124تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1985-03-08حماه04010122516حسنهنداء احمد المحمد528409205368

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.1220050بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-05حماه05180003713نعيمهنهاد غزوان حنا528509205369

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01حماه05170003341غازيهميساء نجيب مرعي528609205370

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-08-20حماه05160045979سورياجانيت محسن السليمان528709205371

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9720120تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-29حماه05100038032وكيله بدرانسلمى يوسف بدران528809205372
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-05حماه05010210667مهارانيا كاسر العصفور528909205373
المعهد التقاني معهد2001-02-18حماه05190032378فاتنعبير نادر سلوم529009205374

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.3920210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1440.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-07حماه05090001602سميرهليليان حيدر حيدر529109205375
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-10حماه05220014817نوريهاميره شدهان المصطفى529209205376

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2176.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140018979منىلوجين اسماعيل جوريه529309205377

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة الزراعة الال3670.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-03-30حماه05090001564سميره جبرلجين حيدر حيدر529409205378

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 222مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1376.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05140018981منىزهور اسماعيل جوريه529509205379

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-29حماه05170003504بديعةنواظر فريد زوده529609205380

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-08-20حماه05100007103اوديتنور ابراهيم خليل529709205381

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال80.5720080سكرتاريا

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال245.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140033327سميرهمها يحيى رضوان529809205382

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3268.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01حماه05010268991سمرنور محمد الخاني529909205383

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 239مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

المعهد التقاني معهد1999-01-25حماه05010636124ناديه عبدالكريمهدى هشام النعسان530009205384

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة365منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال69.0820180

تقاني

402

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال436.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-30حماه07090166831مهارزان مخلص التناري530109205385

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 239مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-01-22الالذقية06090011403رابيه صقرزينب سمير حمود530209205386

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9420110تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1990-01-02حماه05010431340فاطمههبه علي الديب530309205387

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة 981فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال78.1820100التصميم الداخلي

المحلية والبيئة

23مراقب فني

وزارة التجارة الال1230.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05170030144سميرهسالي حسين ابراهيم530409205388

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية290

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-13حماه05030025087سميرهرؤا موسى الوسوف530509205389

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-07-16حماه05070015921الهامضحى سليمان الخالد530609205391

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال72.9620200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد اعداد معهد2000-03-16حماه05200001069نلي نجمريم موسى الحج530709205392

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.6720200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05010697048منىاريج محمد اسعد530809205393

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الال71.6420210

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

مريم خالد محمد الحميده 530909205394

الخالد

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100068656حسنه العبيد

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال204.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-04-07حماه05010375741مهاعصام سعيد بزنكو531009205395

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1104عامل مهنيوزارة الكهرباء407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3914.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-09-03حماه05050036925وفاءريام محمد محفوض531109205396

أولى

1095

المعهد التقاني معهد1997-01-04حماه05130011660نجاح الداليبشرى ضاحي عباس531209205397

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال66.4420180غذائي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2037.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15حماه05110047304صلوحهاكرام يوسف الحسن531309205398

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2225.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-15حماه05010534908نجاحديمة ناصر الدين مغمومة531409205399

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10دير الزور09010164891صفاء النايفهال عبد الوهاب الحسين531509205400

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-08-18حماه05050068212رمالغزل اسامه الخطيب531609205401

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1120160

وزارة االدارة الال2258.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05120041040سعده حاتمريم رمضان دياب531709205402

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05060002592سالملمعه فواز الصطوف531809205403

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال63.9320160أسواق مالية

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد التقاني معهد1985-02-01حماه05150014637فاطمهتيسير ابراهيم الحزوري531909205404

للعلوم السياحية 

والفندقية

1080مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال65.5820080مطبخ وحلويات

المعهد اعداد معهد2000-06-27حماه05050143925ندىغزل احمد عباس532009205405

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال77.9620210تربية موسيقية

وزارة الزراعة نعمال306.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حماه05150030365روزهسناء عيسى الشعبان532109205406

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1104مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه11040007684صباح الحيدرصبا صالح العباس532209205407

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1646.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-25حماه05150078065انتصارتيماء محمد حجو532309205408

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15حماه05150030373روزهثراء عيسى الشعبان532409205409
وزارة التجارة نعمال2097.0020132علميثانوية عامةثانوية1994-07-31حماه05030043847زينبيوسف حسن السلوم532509205410

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال170.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05190023413تمينهسدير سليمان االسعد532609205411

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100032980ديانانجد عبد الرحمن يوسف532709205412

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال156.0019870علميثانوية عامةثانوية1968-04-05حماه05100032978مسيالديانا احمد سمره532809205413

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1997-06-01حماه05160033187هالهرهف نضال زيد532909205414

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.3720180

طبية

1020

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-08حمص04030030357لمعا الوعريرفيقه عبدو الوعري533009205415
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-11حماه05050010425آمنهفدوه محمود عضيم533109205416
وزارة الزراعة الال3765.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-02حماه05150081681ناديا حسنرغد عيسى محمود533209205417

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

التربية معهد2000-10-13حماه05150077821انعامغزل عيسى عاصي533309205418

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0420210

المعهد اعداد معهد1995-01-29حماه05160011446ناديابتول احمد سلوم533409205419

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1020150تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-20حماه05170007329شهيرهكوكب ابراهيم سعده533509205420

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-03-08حماه05120029606نهادسهام احمد سليمان533609205421

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8920150تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-13حماه05150084371عفيفهعال يوسف العيسى533709205422

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2771.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-01حماه05160005562ناديههيا كامل احمد533809205423

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم3887.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-01حماه05050198558هدىرانيا كمال الدين االبراهيم533909205424

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال3605.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-10حماه05150081662ناديا حسننوار عيسى محمود534009205425

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160005550ناديههبه كامل احمد534109205426
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01حماه05100023403سعاد محفوضجيانا يوسف سمره534209205427

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05160017831جبيرهوالء سليمان الحسن534309205428
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2030.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150054890اسمهانمنار محمد سليمان534409205429

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2423.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05150075092مانيامارسيل اميل نصرا534509205430

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2265.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05140027436أرجوان داؤدمها حسين هالله534609205431

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05140001513سكينه سلوميارا عمار علي534709205432

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2209.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05030066041ريمهعائده محيا الونس534809205433

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1596.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-13حماه05160012660جبيرهيارا سليمان الحسن534909205434

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2046.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-02حماه05140011045وفاء هاللهرهام علي حمود535009205435

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد اعداد معهد1990-01-01إدلب07010150473خديجةعمر محمود االحمد535109205436

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3720109تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2182.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05100042774كتيبهعال عبود ديب535209205437
وزارة األشغال العامة 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3320.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-06-03حماه05150087699ميرفتروزيت جيرالد عيسى535309205438

واإلسكان

وزارة الموارد 1030مدرب صحية

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال127.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-01-04حماه05150087845سميرهنهلة معروف جمعه535409205439

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-06-24حماه05050039912جميلهمنار اكرم عبدو535509205440

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال79.0320150مصارف

المائية

962كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-21الالذقية06210010416عليا اسبرابتهال حسن صقر535609205441

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-20حماه05150117064منى االسكندرروال يحيى محمد535709205442
المعهد التقاني معهد2001-05-29حماه05150075106مانياصبا أميل نصرا535809205443

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مصرف سورية 2075مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4320210

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة الشؤون 78

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1193.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-26حماه05150089821نهله جمعةكاردينيا راتب جمعة535909205444

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد2000-06-01حماه05150116826محاسنرندا عبد الكريم ديبو536009205445

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال76.5620200طب طوارئ

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01حماه10270000171نبالسالمة علي الخطيب536109205446
المعهد اعداد معهد1989-01-05حماه05010121281حسنهزينب محمد مصطفى536209205447

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6620090تربية فنية

المعهد اعداد معهد1990-02-26حماه10120010521بسمانورا يس حمود536309205448

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2420110تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1595.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010257913عليه جوادساره زكريا جواد536409205449

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20حماه05010825183كتيبهالهام شعبان قشة536509205450

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال296.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-15حماه05010446111رجاءنور محمد وليد شقفه536609205451

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1391.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05020046230نوف الحسينعبير خالد العليوي536709205452

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2119.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-15حماه05010281166عائشهفاطمة حسن شهاب536809205453

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-15حماه05030061959سناءجوليانا رياض االحمد536909205454

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1366.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-10حماه05100019468موجفبتول عاشق الوراد537009205455

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2422.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-07طرطوس10090066666اديبهامل فاروق ديوب537109205456

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

شمسه االحمد بشرى عناد المطلق537209205457

الحسن

المعهد التقاني معهد2000-02-01حماه05220006103

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال68.8520200

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05220005708عطور المنصوربراءه محمد العلي الثلجي537309205458

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال79.5720200

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد اعداد معهد2001-01-05حماه05030015891ميادةشهامة حسن السلمان537409205459

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5020210تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-28حماه05150084358لينداحنين احمد بودي537509205460
المعهد التقاني معهد1980-09-03حماه05160046366جميلهرائد احمد الونوس537609205461

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربيةالال59.92200310

وزارة التجارة الال298.0020009ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-01-01حماه05160044404سوريهيوسف ابراهيم الونوس537709205462

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

407

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-18حماه05150120591سوسنهنا مالك اسماعيل537809205463

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-30حماه05100044075وفيقه عاقلصباح عباس صبوح537909205464
وزارة االدارة الال1539.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-20حماه05010497810جوليارنيم سليمان جاموس538009205465

المحلية والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1837.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-02حماه05140011105افتكار صبيحسناء سلمان حسن538109205466
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حماه05100040373سطوهلما اسعد ديوب538209205467

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05060002214صوفياحسن رئيس عبدو538309205468

الصحي

396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.8220190صيدلة

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2300.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05150049064سميرهراويه عيسى سليمان538409205469

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

3جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-14حماه05040015706شهيرهسهى نوري أخرس538509205470

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2292.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20حماه05030061557نجديه ابراهيممها علي الحسين538609205471

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1280.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-30حماه05150069470هناءلبانه عيسى ناصوري538709205472

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 3جابي

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05140014200بعثيهريم منصور عدره538809205473
المعهد التقاني معهد1988-08-30حماه05150035451عواطفمرفت محمد نيصافي538909205474

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال82.5720080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1841.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05150120592سوسن الراعيجلنار مالك اسماعيل539009205475

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-05حماه05200052406عيشهياسين ابراهيم المحمد الدناور539109205476

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربيةالال67.3720194

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05010588127عشيرهرائده عمر فحله539209205477
وزارة االدارة الال2570.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010854410سوزانغزل نذير حبال539309205478

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020213أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010540749ريما بخاريعبد اللطيف احمد ادلبي539409205479

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال144.00200310أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-07حماه05010121473نزهةماهر فهد هرموش539509205480
المعهد التقاني معهد1986-07-28حماه05050104124امالعلي مصطفى حوريه539609205481

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2166معلم حرفةوزارة التربيةالال60.91200910تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05120008673دياناهنادي ايمن ناصر539709205482

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05050161562فاطمهنوال خالد العيسى539809205483

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1933.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حماه05100037977كهرب محمدصالح كريم حميدان539909205484

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-09-03حماه05160024380حنان حلوهحال حبيب حسين540009205485

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9320170صيدلة

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال1869.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-28حماه05100015648فاطمهسعاد سليمان الحسين540109205486

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-04-30حماه06050025145هنادهلبنى ابراهيم شمه540209205487

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6220210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1463.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20حماه05120008643دياناميلين أيمن ناصر540309205488

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

عواطف يونس ريم سمير عيسى540409205489

داؤد

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-29حماه05180035544

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1987-06-01حماه05200033157نصرهوائل عزو الخضر540509205491

المركبات

وزارة التجارة الال226.00200610

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 305فني ميكانيك

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-04حماه05180012862ابتسام قدارهديل موسى زعزوع540609205492
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1367.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100015702فاديهشام بشار الحسين540709205494
أمين مستودع المواد وزارة الصناعة948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال288.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-06-05حماه05030010686نجلة الميهوبرجب أحمد العباس540809205495

الجاهزة

273

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-15حماه05010277425نومهغاده محمد المحمود540909205496
وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3679.0020133نجارةثانوية صناعةثانوية1993-07-12حماه05150025948فطومهاحمد محمد العاصي541009205497

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05140031418ساماآيه يونس حسن541109205498

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1803.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05010449455ايمان عبد القادربيان سليمان زنزول541209205499

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08حماه05170003482ملكهسماهر يوسف زوده541309205500
المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05020150343زينب العمرمريم خالد الشيخ541409205501

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8520180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010716341نجوىدعاء منجد البيرقدار541509205502

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8920180تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2214.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01حماه05100003618رندهسامر وليد جرجس541609205503
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05030042893حلوهرهف سلمان بلوط541709205504
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1750.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-26حماه05170045945اديبهاريج هاشم محسن541809205505

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1656.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100052083موجف خليلختام نصر المصطفى541909205506

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حماه05100059965ميساءسهام سليمان المصطفى542009205507

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-04-01حماه05010401116عائده امنهنورهان رضوان دقاق542109205508

للحاسوب

2128معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال82.6820180شبكات حاسوبية

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2387.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01حماه05200076208امينهلبنه احمد العباس542209205509
وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال342.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-06-27حماه05200076233امينهبشرى احمد العباس542309205510

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1109مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

المعهد اعداد معهد1990-04-24حماه05200004816رتيبه بربررانيه ميالد جراد542409205511

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9020110تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال2745.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-08-01حماه05150072279نهيدهسندس علي خرسه542509205512

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 220مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1995-01-03طرطوس05190005000نجاح شدودفيحاء محمد سليمان542609205513

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال65.1720140مطعم ومنهل

368 من 134صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1998-01-29حماه05150084144مفيدهامنه محمد محمد542709205514

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال72.9920180

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة الشؤون الال170.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-08حماه05010343962فضهمرفت امين حمد542809205515

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27حماه05120005723ناديه المحمدأماني محمد الحامد542909205516
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120008923غصونآيات محمد موسى543009205517
المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05140035818مجدولين وطفهمها كامل غنيجه543109205518

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.6220210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2838.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-06-12حماه05150045839فوزيهرشا محمود حسن543209205519

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2872.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-09-02طرطوس10230005156الهام عليزينه احمد محمود543309205520

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حماه05170042112فوزيهاسيا محمد زريعه543409205521
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-08حماه05170042142فوزيهورده محمد زريعه543509205522
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1621.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-03حماه05180027319عادلهمعال محي الدين محمد543609205523

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05170044142امنهنهى علي حبيب543709205524
المعهد اعداد معهد1984-08-01حماه05100031463نزهه ملحمرشاء احمد سقر543809205525

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8320070تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1995-06-01حماه05200004267دياناندى هاني عوكان543909205526

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4020170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1983-09-07حماه05160032505نعماتليلى احمد زيد544009205527

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال77.3120030مطبخ وحلويات

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05160026213فاطمهلوريس احمد عنقا544109205528
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1290.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25حماه05070021310نجوىأريج زائد عثمان544209205529

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1844.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23حماه05070021272نجوىغدير زائد عثمان544309205530

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1836.0020160علميثانوية عامةثانوية1982-05-20حماه05070021249امينهنجوى فايز فطوم544409205531

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 289مدقق

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1650.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05120013938انتخاب عباسزينب أنيس شدود544509205532

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140032716سيهاممرام محمد وطفه544609205533
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1950.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-22حماه05010580802عائشةعبدهللا محمد المضيان544709205534

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-04-14حماه05200008420غادهتيما زياد سلو544809205535

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.7120200تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-07حماه05190001486زينه عباسغيداء أحمد خيربك544909205536
281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال17600.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حماه05020021970فاطمهماريا محمد العتر545009205537
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2160.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-06حماه05150023721جميلهنيرمين محمد بلول545109205538
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-29حماه05050192793مهاعال احمد محمد545209205539

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال162.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-09-08حماه05010557236ايلينهزار اسكندر عنقه545309205540

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-25حماه05200025915كفىرحاب سمير سالم545409205541

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حمص04140046295هناءمريم محمد عبد الحميد545509205542

الصناعي

وزارة التجارة الال67.9320180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 282فني كهرباء

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 311فني كهرباء

المائية

964فني

وزارة االدارة نعمال151.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-09حماه05010253964فلايرمحمود علي محفوض545609205543

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة35شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-25حماه05160029418فاطمهسندس محمد احمد545709205544

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد2001-01-05حماه05100048335صبحيه االحمدأسماء عبد هللا العبيد545809205545

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال73.3920200مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة الزراعة الال466.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-21الالذقية06050009754فاطمهنسرين ياسين فريحه545909205546

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-05-13حماه05200009703اسناتجيما كابي الصدير546009205547

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7820210تربية موسيقية

وزارة االدارة الال206.0020123علميثانوية عامةثانوية1992-02-01حماه05150044474هيامأمجد علي خلوف546109205548

المحلية والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

وزارة الزراعة الال416.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-05-05حماه05130024131كوكب الزنبورسمر أحمد منصور546209205549

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-21حماه05160025384احالم الحمدانبشرى يونس دياب546309205550

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال73.6020210

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1408.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05050081891سرابالهام عمار النظامي546409205551
وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2143.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-30حماه05150077224يسرى كيسينزينب عيسى حسن546509205552

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الال2327.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-10-10حمص04060039517اسعافنورمان عيسى العلي546609205553

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الرقة05100048287صبحيه االحمدغدير عبد هللا العبيد546709205554

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05030028902أسماء الخربوطليإبتسام يوسف العزو546809205555

التجاري

مصارف 

وتأمين

372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة379كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.3620210

وزارة االدارة الال232.0020075علميثانوية عامةثانوية1988-02-04حماه05170011270جميلهمجد فهد اسطيفي546909205556

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020096أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01حماه05100045126فكروان شمابهاء محمد احمد547009205557

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال104.0019910علميثانوية عامةثانوية1971-12-04حماه05180015092عبله طنوسغرام أحمد رجوح547109205558

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010661870هيامرنيم محمد جلول547209205559

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال123.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-07-10حماه05030007737سهامشيرين إبراهيم الصالح547309205560

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

359كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2162.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-22حماه05160026372دارينروشان موسى وسوف547409205561
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05160018848كريمه الحايكالرا عيسى نصره547509205562

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال78.9620200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

267محاسبوزارة الصناعة133مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1999-06-02حماه05160026396دارينرشا موسى وسوف547609205563

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال64.7620210نقل ومواصالت

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة الزراعة الال72.4620040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-20حماه05100037759تكنه معروفمها محمد منصور547709205564

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1460.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-26حماه05140004532انتخاب يوسفمهجه عبدالفتاح صالح547809205565
المعهد التقاني معهد1994-03-20الالذقية06010296307حميدهساره سمير صالحه547909205566

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2075مدرس مساعدوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1320180

وزارة االدارة الال1983.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160005803مياده حسنعلي فراس اسعد548009205567

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد2000-03-18حماه05060000433اميرهعال خضر الوسوف548109205568

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال82.2120200مصارف

وزارة االدارة الال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-01حماه05120030002فوزهداليال شوكت الحري548209205569

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-23حماه05010342164نايفةلينا حسن حسن548309205570
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05140000743جميلهغيداء علي سعيد548409205571

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-01-01حماه05160001136خزنههويدا حسن عيود548509205572

للعلوم السياحية 

والفندقية

1080مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال66.5620120مطبخ وحلويات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2373.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27حماه05120048293حميده ربيعلمى أكرم حداد548609205573
وزارة الزراعة الال3439.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-15حماه05090011357منى محمدسوزان جمال مقصود548709205574

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حماه05160001592منيرهالهام فواز قربيش548809205575
وزارة االقتصاد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1770.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120053160ندىعبير ربيع ربيع548909205576

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010083802هدىخلود خليل عمران549009205577

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.5520070علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1514.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-04-06حماه05060010157يسر سيفوعبير محمد ابراهيم549109205578

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-29حماه05140002021سمياسعدا حميدان ابراهيم549209205580

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05120055738ريمه المحمدغصون هاشم الجردي549309205582

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-13حماه05120052235سهيلهفاتن صقر برهوم549409205583
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1524.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-15حماه10270017445ختام اسماعيلحال علي سمعول549509205584
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01الالذقية06050022849اميرههنادي احمد خليل549609205585
وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال158.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-04-10طرطوس05170028955اديبهفاتن كاسر درداري549709205586

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال125.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-02-17حماه05170028343ابتهالنها محمد درداري549809205587

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1980.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010697303حسنعمران يوسف حمد549909205588

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-25حماه05120019535كوكبعتاب بسام شحود550009205589
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه05030043035فهيدهلؤي علي الحمداوي550109205590

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2568.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05120010390راميانور حسين شاهين550209205591
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-05حماه05170027634وردهمنار حسين درداري550309205592
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05160049643مريمهبه احمد رستم550409205593

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال66.0120160أشعة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1993.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05140003473غنارجورجي يوسف حمدان550509205594

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال119.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-03-24حماه05120029019لمياتيسير علي عجيب550609205595

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-12حماه05010414571فداءساره مجد سلمو550709205596

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1220210

وزارة الزراعة الال363.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-12-25حماه05070024967خديجهنادين احمد ديب550809205597

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-05حماه05120010388سميرهصفاء أحمد شاهين550909205598

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة الال68.5020200مصارف

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 240مراقب

المركزي

وزارة الموارد 72كاتب

المائية

953كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020004أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-23حماه05140034102مطيعهعاصف ايوب حمود551009205599
وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1429.0020182علميثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05120016086سناءمحمد صافي اليوسف551109205600

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010414568فداءأسماء مجد سلمو551209205601

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3720180تربية فنية

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-10حماه05150014133سهيالصبا علي حزوري551309205602
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.00200411أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05160025409مجيدههاني ابراهيم احمد551409205603

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-21حمص04030052353هيامرهف فواز السالمه551509205604

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.7120190تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1984-11-25حماه05100037313فهميهمعين محمد يعقوب551609205605

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربيةالال64.2320042

المعهد التقاني معهد1989-10-26حماه05140020384شماحكيم خرفان الجرماشي551709205606

الصناعي

وزارة األشغال 970فنيوزارة الموارد المائية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال73.6020114تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1031

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-26حماه05100032092شمسهروان احمد الكحيط551809205607

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-07-20حماه05050151460فردوس جردييحيى ابراهيم جردي551909205608

للعلوم السياحية 

والفندقية

1080مدرسوزارة السياحةالال65.8920200مطبخ وحلويات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-31حماه05010765537سلوىيمان محمد دياب552009205609
502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حماه05010556110ايمانعبير وضاح الصباغ552109205610
وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال240.0020102علميثانوية عامةثانوية1992-02-23حماه05030037508حياتبرهان حامد كيجاني552209205611

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد اعداد معهد1995-06-19حماه05030059721فلايرياسمين ظهير عوض552309205612

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5320160تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010059208نجاحسامر محمد علي هي552409205613

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1246.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-02حماه05110087271عتابجودي هيثم السعد552509205614

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-15حماه05010669443سمرماري عصام الطرن552609205615

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال71.5320210

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220006018لميهسندس غياث الخضر552709205616

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1526.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010271196صفاء الوهيبسهام تركي التركي552809205617

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال2136.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05120000690غاده معروفمجد بسام الوينس552909205618

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010268870فادية سبع العربمريم نصر الوهيب553009205619

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال73.3420200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1987-10-11حماه05170025977ليالنادين عبدو ادريس553109205620

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال71.0420080

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010353032كهربيوسف عبد العزيز الخلف553209205621

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2110معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال66.4120164

التربية معهد1989-03-16حماه05090013473رحاب ديبمروه حمدو شاويش553309205622

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.8920090

وزارة التجارة الال1683.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-15حماه05100000360ميساءغزالن ميشيل خرما553409205623

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-27حماه05170042195ليلىبشرى عبدو ادريس553509205624

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-07-15حماه05010053690امينهمصطفى خالد الخلف553609205625

الصناعي

2173معلم حرفةوزارة التربية573مساعد فنيوزارة الدفاع2182معلم حرفةوزارة التربيةالال91.7120093تصنيع ميكانيكي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1617.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-24الالذقية06110037341نهيدهاينامار عدنان الحكيم553709205626

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-20حماه05200054592منى الحسنشهناز نزار المصطفى553809205627

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2144معلم حرفةوزارة التربية2138معلم حرفةوزارة التربية2137معلم حرفةوزارة التربيةالال67.7920190

المعهد التقاني معهد2000-01-12حماه05150098387اكتمالعالء ابراهيم ابراهيم553909205628

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية

مصرف سورية الال78.0320201

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2221.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05080011902هندغدير عبد هللا العاجر554009205629

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05حماه05170022625منيرهتغريد نصر الدين علي554109205630

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة الموارد 974فنيوزارة الموارد المائية956فنيوزارة الموارد المائيةالال272.0020003حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-03-20حماه05010307745زعيلهخالد محمد العبدهللا554209205631

المائية

980فني

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3100.0020132الكترونثانوية صناعةثانوية1994-07-19حماه05010190319غصونمحمد محمود ابراهيم554309205632

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

المعهد التقاني معهد1998-07-01حماه05150098357فاتن العليعلي حامد ابراهيم554409205633

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التجارة 371كاتب رئيسيوزارة المالية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3720192

الداخلية وحماية 

المستهلك

296فني صيانة شبكات

وزارة الزراعة الال387.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-04-01طرطوس10100016798منىهناء عبدهللا خضور554509205634

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حماه05150115388فاطمةبتول يونس العباس554609205635

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-05حماه05110112504هدىالما صادق سعد554709205636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال288.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-10طرطوس10100017994زكيه رحالبثينه يونس احمد554809205637

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-31حماه04010998404منىعذاب اسماعيل المصري554909205638

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال326.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-03-22حماه05050086338تيماءرهام اسماعيل رستم555009205639

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال483.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-04-01حماه10260013958منيفهنها محمود سلوم555109205640

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05030035161جمانه شنوسمية عبد الباسط الطالب555209205641

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال76.8320190المساحة

المائية

979فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-20حماه05160009919سهامبشرى حسن االحمد555309205642
المعهد اعداد معهد1995-02-15حماه05010189989دعدريم عباس دلخ555409205643

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4320160تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1907.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-05حماه05010584885منىسالم غسان هدله555509205644

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-03-01طرطوس10150003475سعادرفا نبيل سليمان555609205645

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.4720090تربية موسيقية

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1554.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حماه05010190355غصون دلخايمان محمود ابراهيم555709205646
المعهد التقاني معهد1990-01-10حماه05010416131آنسعبد الرحمن فايز الكالس555809205647

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6620130تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 282فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حماه05200081473يسرىحسنه ابراهيم االبراهيم555909205648
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20طرطوس10150005004أمينهندى عزيز عزيزه556009205649
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01حماه05130024088سميره حسنهلميس اسماعيل علي556109205650
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-21حماه05050157740نعيمهبشار شعبان العز الدين556209205651

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1996-09-01حماه05010226022ريمهبيان مخلص موصلي كردي556309205652

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال66.7820180مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05030037499مريمنبال محمد كيجاني556409205653

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010363838بيانأسماء خالد الكردي556509205654

التجاري

وزارة التجارة الال73.7420170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1934.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010190076امالحال علي دلخ556609205655
وزارة االدارة الال2366.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04حماه05100002806سعادسعده مخائيل سلوم556709205656

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 37شرطي

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة الشؤون الال1968.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حماه05100048537هيام حمودهبه نزيه ابراهيم556809205657

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 359كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-17حماه05050020187دالل الجرعتليهبه عبد الكريم القطريب556909205658

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.9920080إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 241مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01حماه05010171050خشوفسهام أحمد العلي557009205659

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010205286فتاةياسمين ابراهيم يونس557109205660

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05100002102سعادياسمين ميخائيل سلوم557209205661

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.8720090انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 232مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1990-01-26حماه05050100325سهيرمنال رفيق نيوف557309205662

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.2220100تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-06-13حماه05150089731سركسجعفر احمد ورده557409205663

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال72.2820201

المعهد التقاني معهد1994-05-01حماه05140020406أديبهعلي يوسف طه557509205664

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال63.7120203تسويق

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-12حماه05100048524هيام حمودباسمه نزيه ابراهيم557609205665

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1385.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-26حماه05010462242وضحهربيعه احمد الحسين557709205667
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-25حماه05030061166اديبهفاتن احمد الناعم557809205668
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-25حماه05190011131سلمىعلياء كامل سليمان557909205669

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2502.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05010310020سهامعلي مشهور الغضه558009205670

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 305فني ميكانيك

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-02حماه05100010228اديبهساره فريد بنود558109205671

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20حماه05200091735نجودوئام محسن العيسى558209205672
المعهد التقاني معهد1997-01-18حماه05140008233منى شعبانايناس وليد علي558309205673

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.1420170عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-13حماه05150107492مريمحال رستم كلثوم558409205674
المعهد التقاني معهد1971-01-03حماه05010109807نوالمنى نعسان العلواني558509205675

التجاري

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال65.7920020محاسبة

المعهد التقاني معهد1999-01-25حماه05120050343نوفهعلي اياد جغيلي558609205676

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6320201

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20حماه05150107423فريزهسحر عباس حسينو558709205677
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حماه05070027735فاطمهضحوك خالد االحمد558809205678

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1275.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140009949ندا الحمادهتيماء غسان قره جهنم558909205679
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05140040900لورنسامل مصطفى سلوم559009205680

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.9920210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد اعداد معهد1995-04-09حماه05010312527سلوىميساء مصطفى الريس559109205681

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7820190تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10حماه05110103598فطموامل عبد الكريم القدور559209205682

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20حماه05100044651حمامهرواد حافظ الشاهين559309205683
وزارة االدارة الال2315.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05010381338التحادعندليب هيثم الصارم559409205684

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

المعهد التقاني معهد1989-01-10حماه05010314093شهلهسند نصر العمر559509205685

الصناعي

2182معلم حرفةوزارة التربية2183معلم حرفةوزارة التربية2173معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6420134تصنيع ميكانيكي

المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05100002002تمامهبه الياس السعد559609205686

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9820130تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05110075934روها حميديأسماء منذر عارف559709205688

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05200038166نجودرؤى محسن العيسى559809205689

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.0520110تخدير
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال137.0020010علميثانوية عامةثانوية1979-11-21حماه14030062789فاطمهحنان عبد النبي االحمد559909205690

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2131.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05110076013روها حميديعفراء منذر عارف560009205691

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-05-01حماه05010276025موجفهمحمد غازي الحمود560109205692

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2107معام حرفةوزارة التربية2108معلم حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال72.4120114

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010990782هدىايالف ابراهيم خلف560209205693

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1020210تربية فنية

معهد التربية معهد2002-01-10حماه05010099264هنادي هبرهفاطمة محمد نذير تركماني560309205694

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.0020210رسم

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال245.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100011923مجدلين يعقوبرهام أديب تركيه560409205695
المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010399075منىمروه رياض طقم560509205696

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0020180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-01-10حماه05160029255جوهينهالرا محمد رمضان560609205697

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6020170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1990-09-01حماه05100004199اديبةرهف اديب ضاهر560709205698

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال73.5420210عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد2000-07-08حماه05150052638فاطمةوسام محمود النجار560809205699

للحاسوب

وزارة االقتصاد الال70.6020200شبكات حاسوبية

والتجارة الخارجية

366منشئوزارة المالية371كاتب رئيسيوزارة المالية134فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05100059828زهرهاماني واصل الدياب560909205700

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-01-10حماه09010160976وفاءاسراء محمد أمين الحاج فهد561009205701

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7820150تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال395.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-16حماه05100005937اديبه وردهنور اديب الضاهر561109205702

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05120046491مريممحمد طالب الحمود561209205703

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة1102عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2964.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05160021669ندىسلوم عدنان عفيف561309205704

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-23حماه05100028901عزيزه االحمدفاطمه محمد الحسين561409205705

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-01دير الزور09030076851فوزيهالهام احمد المداد561509205706

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال61.6120080إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010673445فاطمهأماني ماجد دبوري561609205707

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2460.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-08حماه05010324936أوتيلياليندا محمد سودين561709205708

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1987-11-17حماه05150001355هدىرهف نزار خلف561809205709

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال72.7520080

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد1989-07-20حماه05100004339مهانور بديع فرحه561909205710

الزراعي

وزارة التجارة الال71.6120110انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1460.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه04170044617أميرةآية عبد الباسط الحاج يوسف562009205711

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-10حماه05010128670زعيلهأمل خالد السخني562109205712

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2720120تربية موسيقية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حماه05100026451غازيه العبد هللاعال طراد الدعاس562209205713

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-10حماه05010114144طلهبتول ماهر صوي562309205714

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.1020210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-05-23حماه05050016941رابعهحسناء مصعب دعاس562409205715

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9220210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-07-01حماه05150012124كوكبزينب احمد علو562509205716

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.2920110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة الال139.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-21حماه05100000064صديقة ديوبعماد امين خابوري562609205717

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12شرطي

والبيئة

وزارة االدارة 9شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1998-01-05حماه05010214419زهره الكلسامر وليد المحمود562709205718

الصناعي

وزارة التجارة الال81.1920180تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

2167معلم حرقةوزارة التربية284فني تبريد

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150107620منيفةاريج هاشم ابراهيم562809205719

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05050100285ناريماننهى احمد رمضان562909205720

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3920200تربية فنية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه05200090674ميسم عبد هللاأصالن محمد رمضان563009205722

المحلية والبيئة

5شرطي

المعهد التقاني معهد2000-03-11طرطوس10100014770عاصفهرنا ياسين احمد563109205723

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2161معلم حرفةوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.2320210

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019963أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-10حماه05120041839غبشه الصطوفاحمد محمد الجاسم563209205724
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-14حماه05150094847بديعه حسنبشره علي رحمون563309205725
المعهد التقاني معهد1993-03-08حماه05160014482منيفهوسام فؤاد جمول563409205726

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال64.8520175مطعم ومنهل

المعهد التقاني معهد2000-08-19حماه05150094945بشرهآيه يوسف شاهين563509205727

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.5420200أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي
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وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2000.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-23حماه05150115938سكينهزينب بركات المعروف563609205728

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-21حماه05050110859فاطمةامنة عصام برازي563709205729

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8920190تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-06-01حماه05050159984ناريماننور بشار القصير563809205730

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3520210تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-17حماه05050059408ليلىحسن فؤاد الكسيح563909205731

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01حماه05020051094تركيهابراهيم أحمد الضامن564009205732
وزارة االدارة الال1827.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-28حماه05050016995مهىهبة وليم جبر564109205733

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية41جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020073أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05070003436مريمعلي أحمد النبهان564209205734

والبيئة

وزارة االدارة 33شرطي

المحلية والبيئة

28شرطي

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال1672.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-28حماه05100009397رحابيزن عامر ضاهر564309205735
المعهد التقاني معهد1999-08-15حماه05100002832فاتنعالء سامي السعد564409205736

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.7120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1988-04-10حماه05040010543جهيده الخليلحيدر حسين ابراهيم564509205737

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.36201010دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1989-05-04حمص04010021662عزيزهميس حسن االسعد564609205738

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4920110تربية فنية

المعهد التقاتي معهد1991-01-17حماه05120038219رقيهشادي محمود علوش564709205739

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.21201610تعويضات سنية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

المعهد تقاني معهد1995-01-01حماه05010295536غادهفرهود عبد القادر فرهود564809205740

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال65.7920160دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1761.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-05حماه05170021718لورنسيمامه مفيد حالس564909205741
المعهد التقاني معهد1999-05-06حماه05090018337ابتسامهبه سمير الديوب565009205742

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5220210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01حماه05100051041اسما قاضونلؤي رياض داود565109205743
المعهد التقاني معهد1995-01-31حماه05010512417هيفاءزينب موفق عتيق565209205744

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.4920160

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-21حماه05140010824مهجه عليمها عيسى أسعد565309205745
وزارة الزراعة الال417.00200310ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-31حماه05050002227رجاءنبراس شمس الدين القصير565409205746

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-15حماه05030020211عبير عسافرزان موفق العبد هللا565509205747

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال74.1320200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة الزراعة الال459.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-08-11حماه05050006034وفاءسماهر أكرم سعيد565609205748

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-09-18حماه05120032442اسمهانبدور بركات علوش565709205749

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2070مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8020180

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05140006669فوزيفينوس سلمان صبح565809205750

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-06حماه05140020681كوكبأريج سليمان حمودي565909205751
وزارة الشؤون 363كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال129.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-11-05حماه05030040700اميرهليديه رجب السلوم566009205752

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05130011056علياايمان مكذون حسنة566109205753
وزارة الزراعة الال2302.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-06-20حماه05030058533هيفه تومانغم جرجس الجروج566209205754

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1101مراقب

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

المعهد اعداد معهد1985-01-01حماه05150001291هدىعال نزار خلف566309205756

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3720040تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05010226177امنهفوزه علي العليوي المحمد566409205757

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1981-04-25حماه05150010915صباحرنا بدر الدين نعوف566509205758

الزراعي

وزارة الزراعة الال83.5420020انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاتي معهد1991-04-15حماه05010480098دعدتهاني عبد الكريم قسوم566609205759

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال60.7320170تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة التجارة الال1416.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05030058552هيفه تومامايا جرجس الجروج566709205760

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية279

المعهد اعداد معهد2001-05-01حماه05100022074سوريهمرح احمد المصطفى566809205761

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5020210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1996-03-14حماه05030058549هيفهمرام جرجس الجروج566909205762

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3320160تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05الالذقية06200045989ريمهسالم عدنان ديب567009205763

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06200045996ريمهسهير عدنان ديب567109205764

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال338.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-07-04حماه05050055171صبريهرامه مصطفى صقر567209205765

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-17حماه05010202618ثمينهرهام محمود مرهج567309205766

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 368كاتب اولوزارة الماليةالال127.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-05-01حماه05170005928يسرىمرفت رضوان حسن567409205767

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

368 من 140صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1556.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-01حماه05070025604حسنه كلثومنرمين حسين ريس567509205768

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 289مدقق

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05010195294زهوررهف احمد ابراهيم567609205769
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05050021125رابحهميراج فواز الشدهان567709205770

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-03-15حماه05010482312حنانسالم سالم الرمضون567809205771

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.9720180

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05100043087تمام االبراهيمأواز تامر الكردي567909205772

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال68.6320160

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة الشؤون الال120.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-01-29حماه05180020923رتيبه الحجلهناء حسن سليمان568009205773

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-07-01حماه05110025855آمنهريم حسين محمد568109205774

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.4320100

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة التجارة 965فنيوزارة الموارد المائية356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقلنعمال230.0020052ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-06-16إدلب07010008969داللزكريا يوسف ضعضع568209205775

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

292

المعهد التقاني معهد1985-07-01حماه05150097083سعدهرقيه توفيق البدر568309205776

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال85.8520050

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1989-04-08حماه05010040194فاطمةسهام وليد ارحيم568409205777

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال73.4520100

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

المعهد التقاني معهد1993-06-14حماه05010401635سوسنراما صبري عمار568509205778

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.3220180

طبية

1020

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حماه05120049548مهاعال أحمد مثلج568609205779
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01حماه05030040256رهيجهفاطمة حسن العكاري568709205780

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-25حماه05190002000انتصار ياسينزينب حاتم سلمان568809205781
وزارة الشؤون الال155.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010449017احساننسرين احمد المصطفى568909205782

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-14حماه05100017643سنيرنورما سعد دياب569009205783

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.4620190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2060.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-10-06حماه05190013642نداسمر محمود عباس569109205784

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1986-09-07حماه05100010136أميره منصورتمام الياس ديب569209205785

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.8220060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة الال142.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-04حماه05140033841نبيههساميال طاهر شاهين569309205786

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة االدارة 36جابي

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه04140001458محاسنهبه نمر نداف569409205787

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال84.9320170طب طوارئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-21حماه05120022896جميله ابراهيمكاسيت يوسف سودان569509205788
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150089854نوالوفاء سامر الجمعة569609205789
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-14حمص04230003989شمسهفداء ابراهيم التاسع569709205790

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2114.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-22حماه05010202644ثمينهخاتون محمود مرهج569809205791

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الشؤون الال1805.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-13حماه05100050720أميمه عبدهللاآالء رضى يوسف569909205792

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-03حماه05170001802اسمهانوالء اكرم محفوض570009205793
المعهد التقاني معهد1997-01-05الالذقية06160031774درويشهسوزان وجيه حسن570109205794

الزراعي

وزارة التجارة الال68.8320170أشجار مثمرة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال247.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-02-11حماه05150057934تماثيلدارين رئيف موسى570209205795

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

المائية

986كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-05-14طرطوس10170011001هدىرنا صالح حسن570309205796

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.0320070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05010624303رقيهسامر وليد شحود570409205797

الصناعي

2173معلم حرفةوزارة التربية2182معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4820123تصنيع ميكانيكي

وزارة الزراعة نعمال956.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-03-05حماه05120038196رئيفهابتسام علي أحمد570509205798

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة الال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-13حماه05010328180خشفهشذا ابراهيم ابراهيم570609205799

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-02-09حماه05030031504علياعلي قاسم الخالف570709205800

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7720080تربية فنية

وزارة التجارة الال2378.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05130011055عليااالء مكذون حسنه570809205801

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال224.0020079علميثانوية عامةثانوية1989-10-15حماه05030015039مريمعالء محمد الحسين570909205803

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

359كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1986-01-15حماه05100011415ناديه ابو زيدنادين هزاع عرب571009205804

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.1520110انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-16حماه05010107383نجاحسليمه رمضان يوسف571109205805
التربية معهد1989-09-02حماه05200014801نهالرنا كمال سكاف571209205806

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4920100

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1431.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-08حماه05010510229رانيالوسي سليمان حسين571309205807
وزارة الزراعة الال3388.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05190020170سالم قطفهنغم نجم العيسى571409205808

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1987-04-24حماه05010198368هناءرنا هالل درغام571509205809

الزراعي

وزارة التجارة الال64.3220070علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 297خبير تعقيم

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 298محلل مخبري

الداخلية وحماية 

المستهلك

300محلل مخبري

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05100068699سحرهديل محمد الحميده الخالد571609205810

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.4620210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-06-07حماه05010271094تماضرمايا عناد الخضر571709205811

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال75.3220210المساحة

المعهد التقاني معهد1990-05-08حماه05010558413هناءطة عبد الرحمن ورار571809205812

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال75.5320102تدفئة وتهوية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20حماه05010630733سركسدالل محمود الشاهين571909205813
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1575.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-16حماه05140004854فتات بناويروان هيثم سلوم572009205814

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3196.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-06-03حماه05090006715فدوى استر حناحنان فايز وزه572109205815

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-10حماه05220004081رجاح المحمدروعه خالد الحسن572209205816

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-07-05حماه05220017429فضهمنى احمد ابو العيون572309205817

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال72.7320200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100058439سارهفاطمه احمد الديبان الحميدي572409205818
المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05150115936سكينهعدره بركات المعروف572509205819

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال69.2120200عالقات عامة

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

مصرف سورية 77عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05100052685عبيرطيف عبد السالم معال572609205820

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1488.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-10حماه05080007315عليارهف عطا هللا المحيميد572709205821

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01حماه05010069398ودادرال عبد الكريم سفاف572809205822

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-07حماه05050115715مريمنادين اديب حيدر572909205823

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

364كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-05حماه05050115722وفاء غيبورأماني محمد حيدر573009205824
وزارة االدارة الال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05100041823حسيبهمارسيل نواف ابراهيم573109205825

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08إدلب07210128686ميثاءعفراء زكريا قنب573209205826
المعهد اعداد معهد1986-06-20حماه05020088729فاطمةملك علي الخليل573309205827

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8820090تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1499.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-09حماه05150005858ميرناهيا ادريس ادريس573409205828
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-17حماه05100068180شاها مظلومعلياء غسان الجنيد573509205829

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05010314214فريدهشهباء حسن العمر573609205830

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

275كاتب ضبطوزارة العدل366منشئوزارة المالية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.1120200

وزارة الزراعة الال3652.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01حماه05140014821حسناء حمودنهى عادل صالح573709205831

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الال244.0019980ميكانيكثانوية صناعةثانوية1980-07-14حماه05040017768نزههعلي محمد النخله573809205832

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1108عامل مهنيوزارة الكهرباء1021فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

292

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-22حماه05100041076مضامهزينب قسام القروط الحمدان573909205833

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05050163919منتهى العمرمريم مدين المحيميد574009205834

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05010063579غيداءاماني محمد بشير قزو574109205835

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1720190تربية فنية

وزارة االدارة الال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-21حماه05010170474صباحعزه وليد الريحاوي574209205836

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال289.00201010نجارةثانوية صناعةثانوية1990-04-03حماه05050130024سميرهمراد عادل سيفو574309205837

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-16حماه05130014714لميايامن محمد زعرور574409205838

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1417.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-10حماه05160045320نهيدهميساء علي احمد574509205839

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالنعم130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10حماه05030037808وجيهانسرين سلمان الديوب574609205840

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2307.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05030013695هدىهبة احمد العلي574709205841

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 289مدقق

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1977-06-02حماه05150122793حسنهعبير عيد ناعم574809205842

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال62.7520040إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مصرف سورية 22

المركزي

76عامل حاسب

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3849.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1997-02-15حماه05190031513سميرهغاده عصام نصور574909205844
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05180007915عليهامل محمد سليمان575009205845

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1981-04-20حماه05010617088ختامفاطمه عبد هللا قاسم اغا575109205846

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال80.6720010

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 74كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة الال1344.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-22حماه05190023881سوسن قطفهلورين يوسف سليمان575209205847

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01حماه05010172254منىدياال رزوق فلوم575309205848

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال198.0020113علميثانوية عامةثانوية1992-01-31حماه05180013223بديعه محفوضأحمد أنور تموم575409205849

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة الشؤون الال2371.0020150علميثانوية عامةثانوية1994-08-29طرطوس10090008199مهىحنين المهى علي فتوح575509205850

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050123719حياةتسنيم احمد داهود575609205852

التجاري

وزارة التجارة الال76.3820200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050123721حياة الجرفآالء احمد داهود575709205853

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدلالال69.5020210شبكات حاسوبية

تقاني

365منشئوزارة المالية402

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2046.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05020020461انصاف الحنانهبه محمد المحمد575809205854

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال156.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-02-20حماه05170025992جميلةعليه يوسف محمد575909205855

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2440.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10الالذقية06110014631نعمهبتول احمد خنسه576009205856

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-25حماه05010235370اسعافحميده محمد عبود576109205857

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-01حماه05140018759سطوه عنومامل محمد فويزه576209205858

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال66.0020200مصارف

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

357منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1634.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010716736قمر عزيزغصون محمد الطيار576309205859

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2277.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05030025119سميرهالهام موسى الوسوف576409205860

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1561.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05120012992اكتمال المحمودرغد محمد عباس576509205861

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة الموارد 36جابي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-11-11حماه05120048855فلايرنور أحمد ساعود576609205862

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.3120190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2518.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05030025123سميره االبراهيمرنيم موسى الوسوف576709205863

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1986-08-31حمص04010684301كرجيهلبانه فايز النقري576809205864

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.5220070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-09-11حماه05180030940سليفياعلي جهاد شبول576909205865

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة365منشئوزارة الماليةالال67.1720192

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

المعهد التقاني معهد1983-02-10حماه05100053194يسره الخضوررنا وفيق عيسى577009205866

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.0820040سكرتاريا

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-06حماه05030062966عزيزةعنود عبده العلي577109205868
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1717.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-15حماه05150076273جميلةهبة نضال الحسين577209205869

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2120.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-19حماه05030021459فاطمة الحمادةمحمود ياسر الحمادة577309205870

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-04-01حماه05140025933حسنه معالفراس نجدات عيسى577409205871

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.1720033تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1979-01-22حماه05050020320خديجه ونوسعلي تميم ونوس577509205872

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2179معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3019980

التربية معهد1990-01-05حماه05200024514نعيمهفاتن جمال ابراهيم577609205873

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0320100

وزارة التجارة الال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-21حماه05180001755ميساء حسيكمارو قيس موراني577709205874

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-06-17حماه05160029497ندىمجدولين منصور فاعور577809205875

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1120200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

المعهد التقاني معهد1985-04-11حماه05100003453كريمهزهور فايز اليوسف577909205876

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.2920080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31حماه05140009985نداء سليمنادين حقات طراف578009205877

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1485.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050005315غروبسراب رضى االدلبي578109205878

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1689.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-03-09حماه05170044570نوفهربيع نبيه سلوم578209205879

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1710.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-01حماه05170020333بدره الحسنامل محسن طالب578309205880

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-12حماه05010502575كوكبسمر محمد سالمه578409205881

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-01-01حماه05200024512نعيمه طنوسفال جمال ابراهيم578509205882

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6220070تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال115.0020078علميثانوية عامةثانوية1990-01-03حماه05200096768ظهيرهعلي عبدو العباس578609205883

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية279

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة الال211.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-17حماه05180000695هيام حسيكليز ريمون ديب578709205884

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد1984-02-17طرطوس10230001884منيرهلما محمد عمار578809205885

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9920040تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1992-03-21حماه05050077577سرورروكسان اسماعيل حربا578909205886

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9820140تربية فنية

كوثر عبد المعين الفارس 579009205887

خلوف

فاطمة الفارس 

الخلوف

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1983.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-10حماه05010689649

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-28حماه05160049241فاطمهفلك فهد العيسى579109205888
وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-10حماه05070002674خديجةسماح محمود سلهب579209205889

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-04-20طرطوس10140005769خديجه حمودختام عابد علي579309205890

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3920100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-05حماه05050186102عليهوالء منذر الماغوط579409205891

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال120.0019960علميثانوية عامةثانوية1975-01-16حماه05010116229فاطمهعمار أحمد محمجي579509205892

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05150001418ايمانمصطفى سامر زينو579609205893

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2159معلم حرفةوزارة التربية2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6520147

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1587.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-25حماه05170001868سهام جعفرزهراء رضوان محفوض579709205894
وزارة التجارة الال1760.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-02-14حماه05180034881عبيرعلي رشيد عباس579809205895

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-20حماه05200006226ليناماري غزوان شموط579909205896

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1734.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25حماه05020051618كليمهنسرين مخلص العبد580009205897

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2574.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-19حماه05150038264سوزاننغم عمران خضور580109205898

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05220005994ريمه االحمد الحسنهند حسين الفارس580209205899

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1758.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-22حماه05150042533وضحةفاتن محفوض ونوس580309205900

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2001-05-01حماه05180034256فاديه شاميلين رميز سليم580409205901

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال80.1820210محاسبة

وحماية المستهلك

378كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة التجارة الال2256.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-02حماه05150048124بسيمهغزاله خضر قاتول580509205902

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2001-06-15حماه05150043763فلاير رستماروى سليمان جمول580609205903

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال82.2920210محاسبة

وحماية المستهلك

378كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05020114459رنا الخطابزينه احمد الخالد580709205904

الزراعي

وزارة التجارة الال75.0020200علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 297خبير تعقيم

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حماه05150113169سميرهربا نجم الدين المسعود580809205905
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100036241عبيرصبا احمد يوسف580909205906

الطبي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.8620190أشعة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2008.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-21حماه05170006987هيامباسل محمد عبود581009205907
وزارة الزراعة الال3314.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-02-10حماه05150104541رواديارا اكرم حجه581109205908

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1373.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-01حماه05150106810نايفه المحمودناهيه عبد هللا حمود581209205909

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال2156.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-26حماه05120043238حبوسابي ابراهيم االحمد581309205910

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9شرطي

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

35شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1633.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حماه05010456799محاسن الحسينماريه هالل الحسين581409205911

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-10حماه05150030585مياده الشحودآالء حسين الشحود581509205912

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.3920210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-07حماه05150114995يمنه العليليلى صالح االسكندر581609205913
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-05حماه05150081840لطيفهحكمه درغام ونوس581709205914
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1339.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-23حماه05050116884جهينه زيدانآية امين كحيل581809205915

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05150022588غادهعال نجم سقر581909205916
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حماه05010810493تركيهرنا عبد المنعم االسعد582009205917

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1515.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120032872مادلينرند هاشم الموعي582109205918
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05170040050رغداءرؤى احمد اسعد582209205919
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20طرطوس10120004001نهاد عباسانصاف احمد غانم582309205920

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-16حماه05150003476زهور ابراهيمنيفين محمد خليل582409205921

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-05-10حمص04010151400شاديهعفراء صالح حمود582509205922

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال72.3420140

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة الزراعة الال2895.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-31حماه05050116805جهينه زيدانديمه امين كحيل582609205923

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب ماليوزارة النقلالال325.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-15حماه05150017981هيفاءهال فارس فارس582709205924

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05150001269نهله كاكورهديل سنان مزق582809205925
وزارة الزراعة الال2749.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-09-06حماه05150001436نهلة كاكوررنيم سنان مزق582909205927

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

وزارة االدارة نعمال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-14حماه05140030765حياة إبراهيمسحر محمود أحمد583009205928

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05150017295سمر منصورياسمين حسن السيد علي583109205929

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.1620200أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1971-11-10حماه05190003856سكينهليلى معال ونوس583209205930

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

376كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال68.4920020

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1949.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010965963فلايرهيا حسن سعود583309205931

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال480.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-11-26حماه05010078520ظهيرةتمام محمد السلوم583409205932

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 212مراقب زراعي

وحماية المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010308554هناء زقزوقديانا احمد عرندس583509205933

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1997-01-05حمص04030014614رجاءثناء احمد العبدهللا583609205935

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2090مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.2120170رسم

وزارة التجارة الال2016.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05120011438غناء الحسنردينة أيمن العلي583709205936

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2289.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-08حماه05010348982عائده ديوبلبانه تامر عبود583809205937

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1566.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150060458يسره درغاميارا علي درغام583909205938

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-10-20حماه05150001399هناء صالحهحنين عمار مزق584009205939

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال66.5420170مطبخ وحلويات

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100021936غزاله المشعانمرام ياسين المشعان584109205940
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-11حماه05010495879اسماء الحورانيفاطمة غسان األحمد584209205941

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-12حماه05120016821جهينههناء عارف احمد584309205942
وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال131.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-14حماه05070007085انتصارمها علي األحمد584409205943

والبيئة

وزارة التجارة 34جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01حماه05150035386وجيهه سعدحال علي صالح584509205944
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-29حماه05180033548فيروز وسوفلبنى خضر وسوف584609205945
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1531.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-11حماه05010600636غصوننغم ياسر االسماعيل584709205946

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-14حماه05030045436فضهريم فايز الجبيلي584809205947

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.6220150مخابر

وزارة االدارة الال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-11حماه05050065703ماجدهسوسن احمد معال584909205948

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-09حماه05010481420وكيلهسوسن سليمان المعروف585009205949

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال84.0020190التصميم الداخلي

المعهد اعداد معهد2000-01-04حماه05010960191دالل اسعدريم محمد االسعد585109205950

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2520210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1990-10-02حماه05200077532خدوجنرمين علي اسبر585209205951

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4320110تربية موسيقية

368كاتب اولوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال135.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-09-22حماه05180009409ليلى عقولغيداء محمد توفيق وسوف585309205952
وزارة التجارة الال1738.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-13حماه05090015744سهام االحمدابراهيم احمد ناعمه585409205953

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-29حماه05170045934اديبهرقية عادل محسن585509205954

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-02حماه05030059751رمالايه سمير عوض585609205955

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال68.6120190كهرباء

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد اعداد معهد2001-05-16حماه05010358747دالل أسعدآية محمد االسعد585709205956

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2870.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-28حماه05150104875فاطمه خضورعال محمد شاهين585809205957

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2292.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100037232مفيده معروفمرام رزق هللا اسمندر585909205958

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد اعداد معهد1998-08-07حماه05010620364نهيده حسنميس باسل حسن586009205959

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8920180تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1386.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150061435عبيررنيم ماهر اسعد586109205960

المحلية والبيئة

28شرطي

المعهد التقاني معهد1996-08-06طرطوس05160020620منى احمدرهف فايز احمد586209205961

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0020160

وزارة الزراعة نعمال457.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-12حماه05160019228زلفهازدهار يوسف العلي586309205962

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2609.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-15حماه05150042812وضحهحال نزيه ابراهيم586409205963

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة الال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-18حماه05140008963نظيرهعذاب محمود سليطين586509205964

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حماه05150078312فاطمهدعد علي حجو586609205965

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-05حماه05150022053اعتدالهنادي فيصل يوسف586709205966

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1513.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010533018ليلىشهد هيثم نموز586809205967

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1999-09-01حماه05010340951مظله العبطاننوال ابراهيم الحسين586909205968

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال78.2020200طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية الطب 

البشري

وزارة التعليم العالي 31

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

32

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1653.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030063233فاطمة السلوماكرام فضل الضايع587009205969

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1830.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-05حماه05170019293عزوزاسراء حكمات بلول587109205970

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05150070986سهامهمسه كمال ابراهيم587209205971

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال75.4920210مصارف

المركزي

367منشئوزارة المالية72كاتب

وزارة التجارة الال181.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010050166انواررقية عبد الوهاب زغلول587309205972

الداخلية وحماية 

المستهلك

358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1839.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05200082041حمره الخالدمنسيه عكله العلي587409205973
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1847.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-10حماه05030020445صبحيهمنى مرشد فرحات587509205974

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-08-06حماه05160020626منى احمدرغد فايز احمد587609205975

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال70.3320160

المعهد التقاني معهد1998-01-01إدلب07010058052امل سرمينيقمر محمد عماد برهوم587709205976

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.6120170تخدير

المعهد التقاني معهد1999-09-22حماه05150070982سميرهديمه احمد ابراهيم587809205977

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية367منشئوزارة الماليةالال76.4220210مصارف

المركزي

72كاتب

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-04حماه04060008787روظهنبيله حسن خزامي587909205978
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01حماه05160041286مريمعايده عبد الكريم محمد588009205979
المعهد التقاني معهد1998-01-05حماه05190012839صباحمرح امين سلمان588109205980

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.3520190زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة الزراعة النعم2776.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-09-02حماه05190033547نورهرانيا حرب محمود588209205981

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1698.0020180علميثانوية عامةثانوية1997-04-10حماه05010340862مظلة العبطانحسناء ابراهيم الحسين588309205982

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2070.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010504166رندهآالء مروان هنداوي588409205983

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2001-04-25حماه05190012632حنانلمى عبد الرحمن عباس588509205984

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.8920210

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2296.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01حماه05100025292شفيقهأحالم صالح أحمد588609205985

والبيئة

37شرطي

وزارة الزراعة الال2795.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-06-20حماه05190013649ايالنلبانه نجيب تامر588709205986

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1838.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-26حماه05190010640ماجدولين وسوفروان كامل غنوم588809205987

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 364كاتب اولوزارة المالية290

المائية

972كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-07-05حماه05190012630حنان محمودروان عبد الرحمن عباس588909205988

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

275كاتب ضبطوزارة العدل365منشئوزارة المالية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4220200

المعهد التقاني معهد2001-01-05حماه05190012398سميحهريم مفيد عالن589009205989

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

275كاتب ضبطوزارة العدل2071مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5720210

المعهد التقاني معهد1997-09-05حماه05010642129بسمه النهاررهف خليف الخضر589109205990

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائيةالال64.8120180التصميم الداخلي

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد1986-07-20حماه05010570141نزيهةوجيهة الياس الديبان589209205991

الزراعي

وزارة التجارة الال67.0720080بساتين

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 299محلل مخبري

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010161113ناديهوالء ضاهر نداف589309205992

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1420180تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال396.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-23حماه05070007135انتصارافتخار علي االحمد589409205993

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1347.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05140030622انعام خزامنبال عبد الفتاح اسماعيل589509205994

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05140013140صباحاكرام رائد حسن589609205995

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1744.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05140022380هدا مياسهغرام ناجح قبقلي589709205996

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حماه05200057071سوريهرويده ابراهيم المناع589809205997

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-21حماه05200016512رانياندى باسم حديده589909205998
المعهد التقاني معهد1992-04-01حماه05110006800مريموزنه محمد أبو رفقه590009205999

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.4220140انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-24حماه05140015987فلاير خليلغناء تاقي رستم590109206000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140024720اسمهان خضورمرح أحمد مراقو590209206001

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-24حماه05150089461وحيدهنيرمين محمد العلوش590309206002
المعهد التقاني معهد2000-01-04حماه05140021336أمينه  حسنهال مخلص قبقلي590409206003

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 985كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال67.9220210مصارف

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد1988-03-20حماه05110006765مريمنادين محمد ابورفقه590509206004

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.6820080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15حماه05150089433وحيدهنجوى محمد العلوش590609206005
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1986-07-06حماه05010067668حميدهسراء علي الشمالي590709206006

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5120070تربية فنية

وزارة االدارة الال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-27حماه05140021281سجيعهشريهان حمزه قبقلي590809206007

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال1650.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05050043373فاتن قزمولهديل ابراهيم محمد590909206008

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال309.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-10-07حماه05050134626عتوك جرعتليميساء مصطفى عوض591009206009

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-16حماه05020029567زمزمرفاه صالح الصالح591109206010

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-01حماه05140020179مفيدهماريا بدر ديوب591209206011

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال999.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-06-26حماه05160029405عزيزهدانيا رفعت الحمدان591309206012

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2260.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-28حماه05110009741زكية حاج داعورفاطمة حسن الحسين591409206013

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 289مدقق

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-01-02حماه05160002745نظيرهرامونا نوفل مصطفى591509206014

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.7120060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-10حماه05150040303عائده احمدمرح عرفان زينه591609206015
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2352.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-12حماه05120035894فكتورياإيناس راكز برهوم591709206016

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال316.0020113تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1994-01-01حماه05020004714نجاحرأفت أديب الهواري591809206017

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة الزراعة الال415.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-11-05حماه05050073963رئيفهدرزيه عبد هللا زريقه591909206018

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه10120000990سهيلهمروى امين محمد592009206019

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.3620180زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-15حماه05140026359صديقهمرح محمد علوش592109206020

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-03-19طرطوس10030033532سكينه خضورسهى عيسى حسين592209206021

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8420080تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-08-20حماه05170009245شاديههانيه محمد خميس592309206022

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.2020200أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-21حماه05050058265مجدليننور علي زهره592409206023
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010239497حليمهايات عبد الكريم بردان592509206024

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2144معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2137معلم حرفةوزارة التربيةالال71.7520200

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2665.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-20حلب02390211938لندهلقاء طالب الحسن592609206025

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1661.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05120035906فكتوريا رستمبلسم راكز برهوم592709206026

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1624.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010447905هيفاءاسالم بشار شيخ صبح592809206027

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15حماه05120011029رمزهمها خليل مشكل592909206028
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حماه05010079412رئيفهثراء خضر الشعبان593009206029

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1541.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-16حماه05090025269فدوى وزهعمار ياسر العامود593109206030

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المحلية والبيئة

35شرطي

وزارة االدارة الال149.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-04-08حماه05010688196حليمهرشا زيدان زيدان593209206031

المحلية والبيئة

360كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-05-15حماه05160011093حمامه بركاتبشرى عيد محمود593309206032

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6720130تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حماه05100033174وجيههبسمه يوسف ابراهيم593409206033
المعهد اعداد معهد1988-03-20حمص04040003527منىنغم منير قزي593509206034

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1820080تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2001-12-29حماه05010585090ناهدفاطمة مروان الدياب593609206035

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5720210تربية فنية

وزارة التجارة النعم3121.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-17حماه05150128294لينا عباستاما جودات سليمان593709206036

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 307فني خراطة

وحماية المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد اعداد معهد1990-01-10حماه05120011061رانيا احمدرهام رمضان ابراهيم593809206037

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4020110تربية فنية

وزارة االدارة نعمال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-06حماه05140004180حياهسالم منيف ارساق593909206038

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-05حماه05030013973فاطمهحسن صالح االحمد594009206039
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1590.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-18حماه05050030821سحرمرح خالد شتيان594109206040

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-07حماه05150049319عبيرحيان مطيع العلي594209206041

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1991-01-30حماه05010553427صافيهمحمد خالد شحود594309206042

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال72.9920113

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2171.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-12حماه05010353507شهيرهعالء عبدو عباس594409206043
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01حماه05010069016اعتمادشهال مصطفى كمال بارودي594509206044

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05160018971رئيسه ابراهيمريم معن احمد594609206045

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة الزراعة الال3191.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-01حماه05160007699وديعهروال مالك ابراهيم594709206046

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3709.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-04-01حماه05160019171رئيسهثريا معن احمد594809206047

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة الال157.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05050027335فهميهقسام حسن عز الدين594909206048

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 40جابي

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية41جابي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال139.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150089458هند مخلوفمها نهاد هواش595009206049

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-12-23حماه05140020187زينبحال علي علي595109206050

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.1420060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 232مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد اعداد معهد1999-10-12حمص04120093777هدىنورما سلمان وسوف595209206051

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.2120210تربية موسيقية

مريم مصطفى رؤى رفعات المصطفى595309206052

الفرج

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100021444

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-29حماه05050167960روضهأسماء عزو الحمشو595409206053
المعهد تقاني معهد1992-09-10حماه05150089472هندعبير نهاد هواش595509206054

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال64.7020140وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1988-08-04حماه04170001032أسعافالفت خضر العلي595609206055

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5320090تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-15حماه05050170970سمرعال خالد درنوح595709206056
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010495893اسماءمحمد امين غسان االحمد595809206057

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة5شرطي

وزارة التجارة الال2386.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-12حماه05120029342سهيرعلي رشيد زرقه595909206058

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

368كاتب اولوزارة المالية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة الزراعة الال355.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-02-06حماه05050040964مريمالهام نبيه حيدر596009206059

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-08-05حماه05190033555اميرهاحمد ممدوح محمود596109206060

الصحي

396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.2120190صيدلة

المعهد التقاني معهد1998-08-01حماه05010600540غصون االسماعيلماهر ياسر االسماعيل596209206061

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2110معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال68.1620210

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010790871روعه مطرآيه نزار جاويش596309206062

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1020210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال130.0019970علميثانوية عامةثانوية1980-01-22حماه05150057449اميرهلينا أمين النجم596409206063

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01حماه05050027319فاطمهأميرة عبد الرزاق عز الدين596509206064

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.00201610أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01حماه05010020302غنجهعبد هللا علي سلطان596609206065

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال828.0020013ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-12-01حماه05140008199شهدهرمزي جميل حسن596709206066

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة نعمال1889.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05110003137وحيدهأحمد محمد المحمود596809206067

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

المعهد اعداد معهد1982-04-07حماه05150075566سهيلهأميرة أحمد سالمه596909206068

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال56.2620040تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1984-01-16حماه05050073798غيداء السيدنور احمد السيد597009206069

إلدارة األعمال 

والتسويق

401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.1120050أعمال إدارية

المعهد التقاني معهد1998-08-30حماه05200074643حياةعلي محسن حمود597109206070

الصناعي

وزارة التجارة 2120معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5920192تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

المعهد التقاني معهد2001-09-01حماه05170001387ماجدهريم فخري عون597209206071

للحاسوب

مصرف سورية 371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال79.1420210شبكات حاسوبية

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

الجهاز المركزي 78

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

وزارة الزراعة الال879.0019970ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-06-01حماه05050065388خديجهسهى حسن حيدر597309206072

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-15حماه05100037217صعيبهسوزان توفيق عاقل597409206073
وزارة الشؤون الال2140.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05180014949مانياليليان سامر خضر597509206074

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30طرطوس10090039847اعتدالرزان عبد الكريم رجب597609206075

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال131.0020057علميثانوية عامةثانوية1987-07-10حماه05200077114هدىحميدو علي محمد597709206076
وزارة الشؤون الال226.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-18حماه05010311325غيدهغدير سليمان عيسى597809206077

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

محمد شريف محمدمظفر 597909206078

كيالني

المعهد التقاني معهد1995-07-10حماه05010428689هنادي

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2720160

المعهد التقاني معهد1996-05-18حماه05150109621منالمحمد موسى عباس598009206079

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2420174

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-12حماه05050093405سلوىرابعه نسيم الشيحاوي598109206080
المعهد التقاني معهد1999-11-23حماه05150057569لينابتول علي النجم598209206081

الهندسي

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية572مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.7220200تصميم داخلي

المائية

981فني

وزارة الزراعة الال812.0020006ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-10-02حماه05050146078نهيدهعمار فؤاد هرموش598309206082

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-10-06حماه05180015059رنا الديوبريتا مازن عيسى598409206083

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.7820210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال133.00200613علميثانوية عامةثانوية1988-01-31حماه05150035340رفيقهزياد مروان عيسى598509206084

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2628.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-12-04حماه05160012351رئيفه صافيتازينب حسين قاسم598609206085
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05180010034ندىايمان محمود محمد598709206086
وزارة الزراعة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال360.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-11-20حماه05160021624نديمهنجوى علي عفيف598809206087

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد اعداد معهد2001-01-10حماه05160056759جوهينهمرح محمد رمضان598909206088

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.8620210تربية فنية

وزارة االدارة نعمال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05030011975اعتدالحال جودت الوسوف599009206089

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

368 من 148صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05160050827نايفي حمدندى محسن حبقه599109206090

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال68.7120200تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020070علميثانوية عامةثانوية1986-04-01حماه05150031950انصافضحى ابراهيم حسن599209206091

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

972كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05150109632منالمجد موسى عباس599309206092

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال79.7720143

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05180010029ندىهال محمود محمد599409206093
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1968-07-01حماه05140007084ساميالشهيره سقر حمود599509206094

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-03-23حماه05100035627كوكب العجيهادي محمود الشاعر599609206095

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.0020014انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-15حماه05190014424حليمه سلماننسرين سليمان سالمي599709206096

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01حماه05010143398جميلهصباح محمد بشير سليق599809206097

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال125.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-15حماه05190014395حليمه سلمانسمر سليمان سالمي599909206098

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

370كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1986-02-01حماه05170018028بسيمهياسمين صالح سليمان600009206099

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.9720070بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة الال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20حماه05020095333سلطانهنسرين عمر المحمد600109206100

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.00201610أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-09حماه05150065964هناءرامي الياس بيطار600209206101
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-18حماه05140003501جميلههيجاء علي غنوم600309206102

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1992-01-10حماه05030047235نوالملك عباس السماعيل600409206103

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال66.5420130

المائية

979فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010324604غصونسالم خضر المحسن600509206104

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-10-17حماه05150106346حسناء المحمودعال ماجد محفوض600609206105

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي 371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال76.8920210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

366منشئوزارة المالية17

المعهد اعداد معهد2002-01-10حماه05030058275هناء الصالحريم احمد الصالح600709206106

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8220210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010726020غادهشذى خالد العساف600809206107

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال78.2820200طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 30

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

الطب البشري

31

المعهد التقاني معهد1999-03-05حماه05030047877فاطمه الجفلملك حسن ملحم600909206108

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال75.3820200

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

572مساعد فنيوزارة الدفاع50مراقب فني

المعهد التقاني معهد1989-04-24حماه05170025918زينبوالء محمد كنجو601009206109

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.6820110عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة التعليم العالي 401

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-10-22حماه04220053410زهرهسوسن نضال جحي601109206110

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

357مساعد مهندسوزارة النقل981فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال72.5020120

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-12حماه05030040314خديجه الجغلنسرين منهل الحمدان601209206111
وزارة االقتصاد الال120.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-05-23حماه05150106757هندميمونه غسان علوش601309206112

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-10-15حماه05120026422نجيدهاحالم عيسى لولو601409206113

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.1920060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

241مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-01-12حماه04180023017امنهمريم نعسان النعسان601509206114

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال76.1420180

المائية

973فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05150095466ملكميس محمد سعود601609206115
502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01حماه05020052029الهامحسن عبد الواحد األحمد601709206116
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1830.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010481383وكيلهزينب سليمان المعروف601809206117
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-17إدلب07110048617مجيدهرجاء طه المخزوم601909206118

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05030057805هناء الصالحبشرى احمد الصالح602009206119

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي 977فنيوزارة الموارد المائيةالال77.1420210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع46

المعهد التقاني معهد2000-04-18حماه05050012289زولياآالء اسكندر القشاش602109206120

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال68.3320200مصارف

المعهد التقاني معهد1990-11-16حماه04220053057حسيبهجيانا احمد الحسن602209206121

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة نعمال75.1820120انتاج

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حماه10270007262عين الحياةنادين محمد محمد602309206122

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05100030534سلمىيحيى حسن حيدر602409206123

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة الال1919.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-08حماه05030009644صباحنبال عيسى محرز602509206124

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حماه05010098535توفيقةوفاء محمد السالمة602609206125
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1289.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01حماه05030022313خلفهنرمين حيدر الصالح602709206126

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-08-12حماه05050166923عرنهحنان ايمن المحسن602809206127

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال70.8220200مصارف

المعهد التقاني معهد1999-01-20حماه05030054326أمينهلبابه عبد الرحمن مصطفى602909206128

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال75.7920190

المائية

973فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-02حماه05140020421نبيهه روموهدى مصطفى غرير603009206129
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25حماه05200065006سوريه المصطفىزينه ياسر المصطفى603109206130
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2000-01-01طرطوس10170039114حبابه الداليعزيزه سليمان السليمان603209206131

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2137معلم حرفةوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1020200

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-18حماه05030004078صبريهعائشة عبد الحليم الكردي603309206132

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-14حماه05170000456سميرهشهد قاسم جليس603409206133
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2009.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-23حماه05140006724جميله عليجهان مرشد سلوم603509206134

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة الزراعة الال264.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-31حماه05050095325سمرحنان حسنين عجوب603609206135

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1104مراقب

وحماية المستهلك

278محاسبوزارة الصناعة285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05030052358مريمباسمه خالد عزيز603709206136

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال1626.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-11حماه05100069296سلفيتسميره وليد فرحه603809206137

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

جائزه فضل العبود 603909206138

المصطفى

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-13حماه05200065526جوريه المصطفى

وزارة الزراعة الال361.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-04حماه05140009895حسيبه نعيسهرزان هيثم وطفه604009206139

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1987-01-31حماه05030015322جميلهراما حمدان الحالق604109206140

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.5320060إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-20حماه05140037005لمعهالهام كاسر قبقلي604209206141
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10حماه05140015202ابتساممرح صابر مرعي604309206142
المعهد اعداد معهد1986-03-05حماه05010115056وضحةسحر حسن اسعد604409206143

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8220070تربية فنية

وزارة التجارة الال1761.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-02حماه05150083064انصافابتسام علي علي604509206144

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة االدارة الال2543.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-30حماه05140002009حميدهمايا مخلص حميده604609206145

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1587.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05140023755سوسنغيداء محمد ميا604709206146

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة الزراعة الال374.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-25حماه05150091511جهينهرشى محمود ادرع604809206147

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-23حماه05170009434يسراربى منذر خليل604909206148
276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-07حماه05090005790غصون سعدمارين نزار دال605009206149
المعهد اعداد معهد1990-10-28حماه05090013019دعد الوسوفندى عبد الكريم الصالح605109206150

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3920100تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-01-29حماه05050044755كريمهحسن احمد االحمد605209206151

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال64.6820171

وزارة الزراعة الال3024.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-06-29حماه05070029913سحاب قشمرياسمين أحمد العلي605309206152

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1450.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05140030539منتها بركاتمريانا محسن حمدان605409206153

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد2000-01-11حماه05160022516اعتدالنهى يوسف ملحم605509206154

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية367منشئوزارة الماليةالال73.5020190مصارف

المركزي

72كاتب

وزارة التجارة الال1917.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140028185سيناء محمدنايا منهل اسماعيل605609206155

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون نعمال170.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-06حماه05020123519نزههتماضر عبد القادر قاسم605709206156

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-19حماه05140015232ابتسام ستيتيرنا صابر مرعي605809206157
281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05160026677اعتدالصبا يوسف ملحم605909206158
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05010511422صبحيهساره خالد االحمد606009206159

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1518.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05140031652وظيفه سليطيننورمان صقر إبراهيم606109206160

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2217.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05110021888فاطمههبه مصطفى السويدان606209206161

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-02حماه05010419924امنةروضة حسن طواشي606309206162

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال80.0420160

المركزي

وزارة التجارة 72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2162.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حماه05100078995نديمهجنان محمد يونس606409206163

والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة الال2111.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-17حماه05020096216فاطمهريم محمد خير القاسم606509206164

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2386.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-27حماه05010128219فاطمةحياه محسن حداد ابو خنجر606609206165

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-05حماه05100040003فرنجيهسمر احمد احمد606709206166
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1586.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-26حمص05160003222حبسهاسامه سليمان خميس606809206167
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-10حماه05160035056شهيرهزهور عيسى ديبو606909206168
وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال1792.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-20حماه05050155132ساميه جلولنغم هايل الشيني607009206169

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1766.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14حماه05100018859ساميه العاصيفاطمه احمد الحمدوش607109206170
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05100018827ساميهاسماء احمد الحمدوش607209206171

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة الماليةنعمال120.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05050057224حياتلما صالح السليمان607309206172

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-03-22حماه05200071057نكوه المحمدخدوج حمزه المحيميد607409206173

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7520180تربية موسيقية
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2322.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-27حماه05120041200زعيله اليوسفنوره جمعه الحسن607509206174

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05150101270فاطمه سليمانصفاء تيسير العلي607609206175
المعهد التقاني معهد1997-03-28حماه05050100515عبير الراعينوره فؤاد يازجي607709206176

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربية2150معلم حرفةوزارة التربيةالال65.9220200شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15حماه05150030140وفاء الرصيصنور فواز خلوف607809206177
المعهد التقاني معهد1998-08-25حماه05150084245فاديةبلسم محسن عيسى607909206178

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة المحلية 955فنيوزارة الموارد المائيةالال75.5220190

والبيئة

16مراقب فني

وزارة االدارة الال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حماه05020094670رابعهعائشه محمد المصطفى608009206179

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07حماه05160037618علياديانا سمير محمد608109206180
المعهد التقاني معهد1999-04-09حماه05090008125رجاء عبدوهبه حسين عبدو608209206181

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.2320210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

297خبير تعقيم

المعهد التقاني معهد1998-06-12حماه05090012511اميره سويدانمريم علي يوسف608309206182

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التجارة الال72.8920200

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-24حماه05120041248زعيله اليوسفسرسك جمعه الحسن608409206183

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-15حماه05200066296اسعاف العبدوسام حسن الجاسم608509206185

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-01حماه05120014185غانارغد عيسى عالء الدين608609206186

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال69.8120210مصارف

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

367منشئوزارة المالية72كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20حماه05020081127نظيرههيفاء يونس االحمد608709206187
المعهد التقاني معهد1999-09-08حماه04220017435نداءآيه سليمان معروف608809206188

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 979فنيوزارة الموارد المائية955فنيوزارة الموارد المائيةالال72.2420190

المحلية والبيئة

16مراقب فني

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-28حماه05200079843امينهفصل خالد السعران608909206189
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1476.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05110139969عبيرعنقاء محمد منصور609009206190
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-08حماه05100024052ديانا النعمهأروى زياد اسطفان609109206191
المعهد التقاني معهد1987-03-09حماه05050106384شهيدهسحر علي الجرف609209206192

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال63.6720080

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-13حماه05120007736فاديا العكاريحنان فائز ضويا609309206193
المعهد التقاني معهد1994-01-20حماه05010196499أملعدنان حافظ المحمود البرق609409206194

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة الماليةالال62.4520162أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 240مراقب

المركزي

72كاتب

وزارة التجارة الال1921.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010231917احالمروال نعيم اليوسف609509206195

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-07-02حماه05070019209ميلياوفاء حسين الخطيب609609206196
المعهد اعداد معهد1988-09-07حماه05200003155سهىريما كريم خوري609709206197

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.7120090تربية موسيقية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2122.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-09حماه05010258629امنيةعفراء عيسى االحمد609809206198

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140015662فاطمهحال فهيم يقعاوي609909206199

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2593.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120004184رال موسىمرح ابراهيم رسود610009206200

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2115.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010424286هالهنسرين عبد الجبار ضهراوي610109206201
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1632.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-02درعا12180009620فنديه الكراحشهرهف عزت الكراحشه610209206202

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1548.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05200086282مهديه العبدنور عبد الجبار العبد المحسن610309206203
280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10الالذقية06020094394سميرهخلود شوكت احمد علي610409206204
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05170005343سميهعال حمدان احمد610509206205
المعهد اعداد معهد1984-08-06الالذقية06100006756رفيقهلما ابراهيم حمامه610609206206

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0020060تربية فنية

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120021945جوليانهمرفت ابراهيم خضور610709206207

المحلية والبيئة

12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-04حماه05050142853رندهلمى عمار محمود610809206208
المعهد اعداد معهد1997-01-14حماه05160001288وصال منيفتيماء محمد سلوم610909206209

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9920160تربية موسيقية

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2139.0020179أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05030011122فتاةيعرب خضر العلي611009206210
وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال214.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05160001290وصال منيفغيثاء محمد سلوم611109206211

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010163823عزيزهربى محمود اسعد611209206212

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2154معلم حرفةوزارة التربية2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5320140

وزارة االدارة الال2090.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05220009685شاههعبد العزيز خالد العبد هللا611309206213

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200077768مجيده الحسينرهف أسد الحايك611409206214
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05100029868عندهباسل احمد االحمد611509206215

والبيئة

وزارة االدارة 9شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1570.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-19حماه05150047797عرنه ابراهيمرفيق محمد عبدهللا611609206216
المعهد التقاني معهد2001-01-25حماه05120003107لينا عدلهلجين أحمد أبو علوش611709206217

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 357منشئوزارة الماليةالال70.8520210مصارف

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 286محاسب

واإلصالح الزراعي

240مراقب

المعهد اعداد معهد1994-01-10حماه05100023852غادهمحمد شحاده الدهش611809206218

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1320160تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-03-07حماه05100008836اليسهديل سمير سعيفان611909206219

الصحي

396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.1120190صيدلة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال327.0020100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-01-01حماه05020016873سميرهصابر محمد القاضى612009206220

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 226مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 227مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةنعمال188.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-21حماه05150047804عرنهبشار محمد عبد هللا612109206221
وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال159.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-15حماه05030040616وهيبةاسامة سليمان العكاري612209206222

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-02-29حماه05010056522يسرىمحمود جمعة ديب612309206223

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال73.7520082

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة الزراعة الال2983.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-11-14حماه05140015424هدىمقداد سليمان رومو612409206224

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 213مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-08حماه05160032643شفيقه محمدصبا كامل ابراهيم612509206225

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال313.0020123الكترونثانوية صناعةثانوية1992-03-01حماه05050044675شاميه السيدأحمد محمد السيد612609206226

أولى

1095

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1711.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05020010237فائدةشيرين محمد عرباش612709206227
وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال3431.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-10-30حماه05050170106منالعلي عيسى جمعه612809206228

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

984كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال216.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10حماه05120044066فريدهفارس زياد العوض612909206229

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0019893أدبيثانوية عامةثانوية1971-03-10حماه05120043371خدوجأحمد ابراهيم االحمد613009206230

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2963.0020154كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-03-08حماه05050031242خديجهمجد بسام عدره613109206231

أولى

1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1094

وزارة االدارة الال2008.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100065539مريمريم علي اسماعيل613209206232

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

36جابي

المعهد التقاني معهد2000-07-20حماه05140015717فاطمهحمزه فهيم بقعاوي613309206233

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.0320200كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية الطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 39

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

40

المعهد التقاني معهد1996-01-20حماه05100049989منواكنده يوسف أبو خرزه613409206234

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال75.9920160عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-18حماه05150055210عزيزهديما محمود قيمر613509206235
المعهد اعداد معهد2001-04-01حماه05010588606فاديهفرح ابراهيم عبو613609206236

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.6920210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-01حماه05170009774نهادابراهيم صالح ابراهيم613709206237
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05110040373عليا بلولداليا عبدو علي613809206238

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140021191أمينه قبقليصفاء تركي قبقلي613909206239

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال1532.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-27حماه05150085269هيام سليمانسراب ابراهيم العبود614009206240

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010501373غيداءدانيه طالب طالب614109206241

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7520200تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-23حماه05140006239سالملما رضا سلوم614209206242

المحلية والبيئة

12شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20حماه05160049688وجيهاسلوى محسن الصالح614309206243
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1675.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140012718كهرب جعفركنان فؤاد علوش614409206244

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1746.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-09حماه05050157668هناديهمسه يوسف الصالح614509206245

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-09حماه05140026793نوال جعفرحنين فهد صبيح614609206246

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1917.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-31حماه05200003241زهور الدايخماري مناف حصني614709206247
281كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2441.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10حماه05140026790نوالعال فهد صبيح614809206248
المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05150029958عفيفهجيانا منهل المحمود614909206249

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4520180تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25حماه05140006229سالمالهام رضا سلوم615009206250

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة التجارة الال177.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-29حماه05200054689غنيهتهامه محمد الوسوف615109206251

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05110013587انتصار شاويشرفيدا محمود المحيميد615209206252

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.6920120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-02حماه05120020937عزيزه فاتيمي سليمان وسوف615309206253

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140003563منيفه يوسفريتا ايمان علي615409206254

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2140معلم حرفةوزارة التربية2144معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4920210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1673.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-22حماه05010006336هالغزل نضال حميده615509206255

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2353.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-28حماه05050193379منا االشقريسرى احمد االشقر615609206256

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال1611.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-25حماه05100063302نجوهغيد بسام يوسف615709206257

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1901.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-11حماه05100065584هيامآيه حسن حبيب615809206258

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المحلية والبيئة

32شرطي

360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال2409.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-23حماه05100060029بديعهمرح سليمان السليمان615909206259
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-06حماه05120032663منازينب محسن سلمان616009206260
وزارة االدارة الال218.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-11-02الالذقية06230006618انعاممحمد فؤاد جديد616109206261

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

36جابي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160045030مفيدهنهيده ايوب ضاهر616209206262

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-25حماه05050081360مروتبشرى علي الحموي616309206263
280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1966.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05150078325روزهريم انيس عطيه616409206264
وزارة التجارة الداخلية 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2749.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-30حماه05150058133كوكب عليبلسم أحمد مخلوف616509206265

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1103مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-06حماه05150027120مرهفةنور نزيه محمود616609206266
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-25حماه05170000292منى خميسوعد سهيل جليس616709206267

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-05-14حماه05030039289سميره محمودناهد محمد الديب616809206268

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال68.5320210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد1991-12-06حماه12060047674بنانرهف زهير الزرزور616909206269

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال86.4420110

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة الزراعة الال3385.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-02-18حماه05050049998ياسمين زيناماني حاتم زين617009206270

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-05حماه05120032048كروان ديبلوريس شوكت محمود617109206271

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05150029513مرهفةبشرى نزيه محمود617209206272
المعهد اعداد معهد1999-10-16حماه05190030372مهااميمه معال معروف617309206273

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5620200تربية موسيقية

وزارة التجارة الال1774.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-31حماه05140026484فضهبشرى واثق علي617409206274

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2301.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12حماه05200012007مهى صمانيمامه نزار قديسه617509206275

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

لميس عبد الفتاح الشيخ 617609206276

محمود

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05110034198وزيره

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1682.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100033238فاطمه عباسغسق بدر علي617709206277

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال155.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-15حماه05120047473وحيده اسعدكنانه علي اسعد617809206278

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-26حماه05050061221ازدهارحنان اسماعيل دبو617909206279

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-10-20حماه05100052645هناءرزقخوله رزق ديوب618009206280

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.8320040انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 233مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06حماه05050123194روزهدعاء جودات الهميش618109206281
المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05220012153نادياهدى سالم العبد اللطيف618209206282

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 357مساعد مهندسوزارة النقل968فنيوزارة الموارد المائيةالال80.5920190

المحلية والبيئة

16مراقب فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2461.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05140021127رفعه قاسمرنيم ضاحي قبقلي618309206283

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1637.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05160023930نجديه الحسنسيدرا ابراهيم وقاف618409206284

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1659.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-06حماه05200080012اميرهحلى احمد الوحيد618509206285
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2224.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حماه08010097255نازيك ابراهيمعليا أحمد الناشف618609206286

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال172.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-31حماه10280009635نجوه عليأمل حسن وسوف618709206287

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1995-04-18حماه05160004995مرفتفتون احمد مصطفى618809206289

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال63.8920210تسويق

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

نور الهدى محمد عبدو 618909206290

االحمد

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-02حماه02390112544عواشه

المعهد التقاني معهد1985-01-01حماه05120023077حياة شاهينليديا علي الحسن619009206291

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.4320060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-06-25حماه05050016382غراءنبيل مصطفى الدعاس619109206292

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2106معلم حرفةوزارة التربية2108معلم حرفةوزارة التربيةالال66.5620134

المعهد اعداد معهد2000-02-11حماه05010254704لينداهيا محسن القاسم619209206293

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.2820210تربية فنية

التربية معهد1990-12-19الالذقية06100067639سعدةزينب عبد الحميد عمار619309206294

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0020110

المعهد التقاني معهد1994-01-14حماه05200090497سهيالمروه انس حمدو المصطفى619409206295

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال66.1020200تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة الشؤون الال147.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-11-27حماه05120010803جهيده سليمانوعد علي حميده619509206296

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه05100065516حسنه عيسىدعاء محسن عيسى619609206297
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08حماه05190029259روال سليمانريم فرج عساف619709206298
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2256.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-10حماه05200022692جوليارانيا كريم الياس619809206299

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1190.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-05حماه05150014019ديانا حساموغنى أحمد داؤود619909206300
وزارة الزراعة الال3072.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-25حماه05100039384رامندا يوسفايه يحيى الصوص620009206301

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15طرطوس10120008881رحابخوله احمد حميدي620109206302
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1998-04-27حماه05090013041دعد الوسوفبتول عبد الكريم الصالح620209206303

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.3620210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

304فني غربلة

المعهد اعداد معهد2000-02-22طرطوس10260020245خديجهرزان محمد عمران620309206304

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8120200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01طرطوس10120008863نظيره ديوبدياال محمود حميدي620409206306
282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حماه05100054059صباحنادين علي جنود620509206307
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-17حماه05100056780خزنافاديه اديب سلهب620609206308
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1363.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200009561ريمازينه رامي عبد هللا االسعد620709206309

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2418.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25حماه05100025306شفيقه أحمدهديل صالح أحمد620809206310

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2091.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حماه05010326346خديجهفاطمة ساير مصيني620909206311

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-20حماه05010205464كوكبوفاء سليمان عوض621009206312
المعهد اعداد معهد1999-02-01حماه05170001019ريم سليماناالء رمضان قاسم621109206313

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.4220200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05020108622هدى اليونسخلود أحمد شاوردي621209206314

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال62.7420200

والبحث العلمي

رسام في المعهد التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي 26

والبحث العلمي

وزارة الموارد 48رسام

المائية

973فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-06حماه05190010713سكينهكنانه حبيب حبيب621309206315
المعهد اعداد معهد1983-06-01حماه05030045332وردهنسرين عيسى تيشون621409206316

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.8820070تربية موسيقية

المعهد التقاتي معهد1998-04-09حماه05010326381خديجهسراء ساير مصيني621509206317

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال74.4220210مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1999-03-26حماه05010424598امنيه سالمرهام محمد الكفت621609206318

التجاري

مصارف 

وتأمين

378كاتب رئيسيوزارة المالية377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال79.8420210

وزارة االدارة الال130.0020020علميثانوية عامةثانوية1981-01-06حماه05110032915فايزهلورينا طراد طوبر621709206319

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05160009106فاطمهكنانه علي عضيمه621809206320

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال77.6720200

والتجارة الخارجية

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية132كاتب

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه90050005645وفاءمجدولين فؤاد احمد621909206321

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال70.6220200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

375كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-23حماه05160032365ميا سليمانمنال علي أحمد622009206322
المعهد التقاني معهد1978-01-25حماه05160025295نجيبهدعاء محمد دياب622109206323

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال61.7920010

المعهد اعداد معهد1991-01-13حماه05150003600امينههدى محمد المشرقي622209206324

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2820120تربية فنية

المعهد التقاني معهد1982-05-10حماه05160004708فاطمهآنا علي سليمان622309206325

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.7920020

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

المعهد اعداد معهد1993-07-20حماه05100006854ميرناجليلة نضال دويب622409206326

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8920150تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-01-25حماه05050173582أميره زينوميس محمد حمد622509206327

الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال65.7820210إنشاءات عامة

وزارة الزراعة الال3276.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-07-23حماه05190020182سالمغسان نجم العيسى622609206328

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال879.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-02حماه05110032328فايزهأمارة طراد طوبر622709206329

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال1837.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020015515اموننضال واصل العبدهلل622809206330

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال488.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010184838نبيههرشا دانيال الياس622909206331
المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05100000744رنهرشا جالل محفوض نقوال623009206332

الزراعي

وزارة التجارة الال73.2820130انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال472.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-06-09حماه05100039450خزناصفاء محفوض عباس623109206333

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال2586.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-08حماه05150049164ريمرهف رشيد فاكه623209206334
المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05110032505فايزه ضاهربثينه طراد طوبر623309206335

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال60.3920160تأمين

واإلصالح الزراعي

367منشئوزارة المالية240مراقب

المعهد اعداد معهد1992-09-25حماه10120010899مرامناريمان ياسر ابراهيم623409206336

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3020120تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-15إدلب07210066812مجيدةميرفت محمد نديم حلوم623509206337

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حماه05050032779هند ميريوسفيارا مصطفى ميريوسف623609206338

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-20حماه05150088958رحاب حسنجنان عبد الكريم خضور623709206339

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-06حماه05140007195حسنهزينب بهجات زلخه623809206340

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-17الالذقية06210006919هنانمنى حبيب مسعود623909206341

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1992-09-24حماه05070030400وفاءرانيا عبد الكريم شاهين624009206342

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.2020120

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05150089978كتيبهروشان عيسى عيسى624109206343

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حماه05050037514رويدهراما محمد زعير624209206344

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3161.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05110039992زكيهشام اكرم رمضان624309206345

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-15حماه05100028032اسيهرنده محمد الحمدو624409206346
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1968.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-21حماه05150015260علياعال سنان الدرويش624509206347
وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال283.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-07حماه05010664539كفىبيان محمد المهنا624609206348

وحماية المستهلك

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة287محاسب

المعهد التقاني معهد1985-04-10حماه05160008576امنهلينا ابراهيم خضور624709206349

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.9720060علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10حماه05150072041حسن حسناديبه علي حسن624809206350
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20حماه05010085896أديبهجواهر علي العلي624909206351
403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-21درعا12010046865سهام خضركنده ياسين حسن625009206352
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2176.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-06حمص04150023245تركيهايمان علي اسماعيل625109206353
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150047177حسناءماجده حامد حمود625209206354

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال71.6720210

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1632.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010636506مياده الحسينغاليه عبد هللا الحاج625309206355

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-17حماه05030021949شادية الحمادهحنان علي الحمادة625409206356

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1720210تربية فنية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-14حماه05100068785حميده حيدراخالص عبد الحميد حمادة625509206357

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1836.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200089321مريمراما أحمد العواد625609206358

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال2943.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-17حماه07120047726فاطمةلما محمد االحمد625709206359

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال68.9120160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01حماه05010507531سكينهعفاف محمود الخضير625809206360

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2534.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-03حماه05090014409رنااالء غاندي عياش625909206361

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه06120006126عامله غريبهال غريب يعقوب626009206362
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-20حماه05120033303تفاحهسالم عيسى بركات626109206363

المحلية والبيئة

12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150132114انعامنغم محمد عيروطه626209206364
276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20حماه05090014286رنا عياشوالء غاندي عياش626309206365
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1380.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-19حماه05200002643ساره الياسعزه الياس مخول626409206366
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06160017100بيروتيهبتول جاسم زيدان626509206367
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05170044293سعدهميساء يوسف سعده626609206368

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1988-10-01حماه05050049727سميرهنسرين مخلص مني626709206369

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.1520090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2445.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-28حماه05200020406سهيالماري سمير الياس626809206370

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد1989-08-18حماه05030025638وحيدهمها ابراهيم المرعي626909206371

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5320100تربية موسيقية

مريم عبد الجبار محمد 627009206372

الحسن

المعهد اعداد معهد1995-01-21حماه05020041106فاطمه نزال العلي

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.9220210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-24الالذقية06160017086بيروتيهريمه جاسم زيدان627109206373
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-31حماه05010600468نبيهةجوليا خير هللا نصار627209206374

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2168.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05010086561رحمةهيام مرهج نصار627309206375

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01حماه05100073371كوكب احمدوعد محمد شاهين627409206376

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-29الحسكة08130102185سمره العثماننور محمد نوري المحيميد627509206377
ماريا أحمد حاج ابراهيم 627609206378

عرعور

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-05حلب02010029884فاطمه عرعور

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 368كاتب اولوزارة الماليةالال1447.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-01حماه05120017905فاتنالنا محمد عبد هللا627709206379

االجتماعية والعمل

370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال404.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-11-20حماه05110018551أمينهشيريهان اسماعيل عاقل627809206380

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-29حماه04030012986شهيرهرنده خرفان عياش627909206381
المعهد التقاني معهد1989-03-17الالذقية06170010121سلمى مرعينداء علي محمد628009206382

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال70.6020130مطبخ وحلويات

وزارة الزراعة الال462.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-25حماه05050072609نجاحنيرمين عالء الدين بربور628109206383

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04حماه05120017866فاطمهبتول غيث عبد هللا628209206384
المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05160004144فاطمهلبنى أحمد وسوف628309206385

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0020180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-10حماه05150050853زريفهدعاء أسعد السلوم628409206386
المعهد التقاني معهد1986-09-01حماه05120033421صديقهوفاء محمد الموعي628509206388

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال70.1720110عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 76عامل حاسب

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد اعداد معهد1997-08-29حماه02230009879ديبه فانياالء يونس العقيل النصر628609206389

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3720170تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01حماه05160041630وردهفاديا احمد حسن628709206390
المعهد اعداد معهد1997-03-21الالذقية05010275399فاتن المصريلين عيسى الحسن628809206391

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5020170تربية فنية

وزارة الزراعة الال831.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-11-01الالذقية06160019566ربيعهوزيره محمد سليمان628909206392

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2296.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-04حماه05160020015صديقهأريج حسن دنيا629009206393

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2800.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-15حماه05050182329اميره الدبياتامل ماهر الدبيات629109206394

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1027مدرب حدادة ولحام

صناعي

407
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1999-06-07حماه05170032856عائدهايه هللا دياب سالم629209206395

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال64.1620200غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة الزراعة الال399.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-08-10حماه05140034082جميلهاماثل محمد غصون629309206396

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال295.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-04-02حماه05040013737مريم خالدمرفت يوسف ديب629409206397

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-07-15حماه05050018662أميره الديباتيارا ماهر الديبات629509206398

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 963فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال77.5320180التصميم الداخلي

المائية

973فني

المعهد التقاني معهد2001-01-23حماه05050155614صبريهندى علي الجردي629609206399

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2141معلم حرفةوزارة التربية2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3920210

وزارة االدارة الال2170.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-22حماه05080010489ليلىريم فواز الحسين629709206400

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المعهد التقاني معهد1997-06-29حماه05190005626غادهخضر نزار صقر629809206401

الصناعي

وزارة التجارة 574مساعد فنيوزارة الدفاع2120معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3520182تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال223.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-08-23حماه05010523697منىماريا عبد القادر ابوزمر629909206402

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال155.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-04حماه05050168821منىليليان ابراهيم العلي630009206403
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1615.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200032936ختامرهف محسن الحاج كريم630109206404

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال137.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05150018669محاسننور شريف منصور630209206405

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2263.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05020118324سالم الشاعرمحمود محمد السعد630309206406

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140031054أميره ديبجنان مطيع بركات630409206407

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-31حماه05200089092خديجه الحمودنور محمود االحمد630509206408

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05120033428سهيلهياسمين حسين الموعي630609206409

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال65.9220200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

365منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدل43

وزارة االقتصاد 369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة الماليةالال1967.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200090435فطيموفاء شهاب علي زواوي630709206410

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال2245.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010301555خيريةريماز فارس الحسن السودين630809206411

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-06-29حماه05170004595تغريدعلي احمد هاشم630909206412

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.5020180صيدلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10حماه05050138702نظيرهغصون أحمد رمضان631009206413

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-03-27الالذقية06010305782هندصبا سمير احمد631109206414

للحاسوب

2146معلم حرفةوزارة التربية2145معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9520170شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-26حماه05150095546ملكبانا محمد سعود631209206415
المعهد التقاني معهد1999-09-11حماه05120027066غانادينا نعيم خطيب631309206416

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال62.0320210

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

365منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدل43

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2227.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01حماه05100041351غامراهديل عزيز سعيد سقر631409206417

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2956.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-04-14حماه05010151980صباحمؤمنه اسعد االسعد631509206418

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010795401غادهباسل عيسى احمد631609206419

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2162.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-06حماه05020085846نجاحعلي يوسف السليمان631709206420

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال887.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-12-20حماه05140005913هذبه مسعودسناء بهجت مسعود631809206421

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2126.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-05حماه05010230219سمرمنال وليد سريو631909206422

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01حماه05150090591ناهيهبشرى يونس شاعر632009206423
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-27حماه05100047057غاده سليماندعاء محسن الديوب632109206424

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1996-05-13حماه05120036285خديجه باشاانغام طاهر يوسف632209206425

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020170

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150095516ملكريم محمد سعود632309206426

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائية954فنيوزارة الموارد المائيةالال66.8120160

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-27حماه05050138731نظيرهرشا احمد الرمضان632409206427

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-04حماه05050108998فهميهسماهر حسين البدور632509206428

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2078.0020158أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-19حماه05120015222اديبه الخليلمحمد رمضان البروش632609206429

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20حماه05100007011جميلةايلين علي يعقوب632709206430

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1354.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حماه05160030591ميساء الخلوفهيفاء أسد شحود632809206431
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1888.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-23حماه05150056098ساميهعلي ياسين الرستم632909206432

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد2002-01-20حماه05010115284سميرةمرام محمد الحاج زين633009206433

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال74.2920210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2351.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حماه05200078626رفعهغفار علي اليوسف633109206434

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة الال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-10حماه05030009605خطيرةرنا ماجد محرز633209206435

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-21حماه05010275396فاتن المصريميس عيسى الحسن633309206436

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 578محاسبوزارة الدفاعالال73.5720210محاسبة

المركزي

357منشئوزارة المالية72كاتب

وزارة الشؤون 364كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال184.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-11-16حماه05150006475فاطمةنور احمد حمامة633409206437

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-28الالذقية06110008905عوازلياسمين هالل عيد633509206438

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3120180تربية فنية

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال1609.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-11حماه05050162653هدىمروه محمود العيسى633609206439

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-20حماه05170034051رانيهدلع علي ابراهيم633709206440

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140014373رباحلوتس دمر التع633809206441
المعهد التقاني معهد1987-01-01طرطوس10090068977عفافكنده محمد بالل633909206442

الزراعي

وزارة التجارة الال63.8620080انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-25حماه05030064752وزيرهانتقال محسن سالمه634009206443
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1801.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-16حماه05010275405فاتن المصريسحر عيسى الحسن634109206444

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2203.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-06الالذقية06090027910نجاحهيا نزار اسعد634209206445

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-04-17حمص04220048423أقبالرغد آصف الشعبان634309206446

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.2320170إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-16الالذقية06020070632مريمزكاء ايمن صالح634409206447
المعهد اعداد معهد1999-09-17حماه05010376520غيثاءليليان ياسر القاسم634509206448

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.3520190تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05100065952ابتساماماره بشار يوسف634609206449
المعهد اعداد معهد1982-05-20حماه06200102964اماللما عز الدين درويش634709206450

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6020030تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-09حمص04170080570فاطمةرنده احمد الحاج يوسف634809206451

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-06-12حماه05120005719ناديهايمان محمد الحامد634909206452

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال76.6120120إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-08-01الالذقية06100061149بثينهزينب محمد صالح635009206453

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

رمزية محمد خير الحمزة 635109206454

الربيع

المعهد اعداد معهد1993-01-01إدلب07090147599حسناء

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0520130تربية موسيقية

فاطمة محمد خير الحمزة 635209206455

الربيع

المعهد التقاني معهد1994-05-04إدلب07090147611حسناء دودي

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال56.0920190محاسبة

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

وزارة التجارة 72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حماه05120033502مريمعزه عبد الكريم برهوم635309206456

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال400.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-05-08حماه05140011471ثروهسوزان شاهر ابراهيم635409206457

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-03حماه05190010883دالللما محمد حبيب635509206458
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-20حماه05140011507ثروه علوشنورشان شاهر ابراهيم635609206459

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01حماه05140008859اسمهانهيلين فرزات حميره635709206460

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2688.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-27حماه05010395722نزهونعبد الحليم ياسين دقاق635809206461

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال479.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-11-01حماه05050133957عليارؤى صالح تركيه635909206462

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1639.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100050013حنانمادونا ظافر حمودي636009206463

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2020.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01إدلب07110071342صبحية الغاليدعاء أحمد الغالي636109206464

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال282.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-25حماه06090128683مياسةهال شفيق منون636209206465

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019933أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-01حماه05110032793ترياق علييوسف عادل طوبر636309206466

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 364كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال172.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-01حماه05030016268مزيدهسهام سميح النور636409206467

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال120.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-14حماه05100051058كوثر يوسفرأفت كاسر ديوب636509206468

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-23طرطوس10010107116فاديافاتن محمود ناصر636609206469
المعهد التقاني معهد1996-06-15حمص04220070727رئيسهرزان يوسف النيساني636709206470

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال70.0320160غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد تقاني معهد1985-12-07الالذقية06100060987جومانهرنا حبيب حبيب636809206471

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال71.6920060وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد التقاني معهد1996-05-10حماه05100052561فيضهنادين خالد العمر636909206472

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال69.4020190

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

372كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1342.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17حماه05040019110تحرير الحيدرمي سليمان العبشه637009206473

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-23حماه05140019908نظيرهخلود سليم شملص637109206474

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1332.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-24حماه05040019228دعد الحسنديانا محمد العبشه637209206475

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-21حماه05100052558فيضههدى خالد العمر637309206476

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي
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وزارة االدارة الال1854.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010655684فايزه خبازوالء رياض محنايه637409206477

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-03حماه05110001572غنوهبسيمه حسين االبراهيم637509206478

المحلية والبيئة

32شرطي

زين عبد الوهاب كالس 637609206479

الحلبي

المعهد التقاني معهد1986-10-04حماه05010325599بشرى

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.8620070

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05الالذقية06220016403فاديامرام اقتراب سلطان637709206480

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال311.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-02حماه05100047477ناديه محمدبتول ابراهيم محفوض637809206481

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة الال2119.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-14حماه05100047106غادهأسماء محسن الديوب637909206482

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

حسين عبد المعين الفارس 638009206483

خلوف

المعهد التقاني معهد1990-01-10حماه05010773918عيشه

الصناعي

573مساعد فنيوزارة الدفاع2173معلم حرفةوزارة التربية2182معلم حرفةوزارة التربيةالال77.4320110تصنيع ميكانيكي

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-22حماه05160045340مريمسعده سليمان يوسف638109206484
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01حماه05100041513ناديهصفاء خليل حموده638209206485

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد2001-05-30حمص04010900015يسرىساندي محمد مخلوف638309206486

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6020210رسم

المعهد التقاني معهد1995-03-08حماه05150082817هناءريم حسين علي638409206487

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال79.1220150المساحة

المائية

973فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2454.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05220002570ماجدهزينب حسين الطعيمه638509206488

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01حماه05020013764مطيعةفاطمة عبد الرحيم الزمزوم638609206489

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1984-01-01حماه05210016393خديجهمنار علي القدور638709206490

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.1120040تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 364كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-10حماه05100059100جهيده محفوضرزان عيسى حسن638809206491

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

972كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-09حماه05100067920نخلهفداء علي دوحه638909206492
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-15حماه05010205312ريمهميساء ابراهيم عوض639009206493
المعهد اعداد معهد1984-01-01إدلب07210076023سعادهزار محمد حمامي639109206494

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4720090تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-06-10حماه05100059523وفاءميرنا اياد زاهر639209206495

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال67.8620200

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-19حماه05100058544سوريه احمدنسرين رمضان االبراهيم639309206496

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01حماه05070025009داللالفيا ابراهيم الخضر639409206497

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال398.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-07-07حماه05070012996محاسنفاتن عبد الرزاق شاهين639509206498

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-03حماه05120040557عيوشنسيبه حمود الحسين639609206499

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2177.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01حماه05160009006عزيزهمريم نصر سالمه639709206500
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1972.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-08حماه05010268396اصافالمؤيد مصطفى سالمه639809206501

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-10-07حمص04230010417متيندهحال علي يوسف639909206502

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال68.3520200تربية موسيقية

وزارة االقتصاد الال2347.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-28حمص04170124882سمرخضر عيسى السليمان640009206503

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1742.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-25حماه05160005069سالمرنيم توفيق زيود640109206504
المعهد التقاني معهد1981-01-04حماه05010531359غندفعز الدين طالل الدور640209206505

الصناعي

2171معلم حرفةوزارة التربيةالال60.4920012خراطة وتسوية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حماه05120046081مريم سالمهرنين محسن عكيدي640309206506
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1669.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-29حماه05010629184امينهبتول عصام الخلوف640409206507

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05090009695لوديايفا حسين ونوس640509206508

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-14حماه05200023735منيرامارتا عمار خوري640609206509

والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-21حماه05070006032عناياتسمر علي حسن640709206510

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

الجهاز المركزي الال3501.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-07حماه05150015544جميلة علوغنى رياض حمامه640809206511

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1026مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1100مراقب

واإلصالح الزراعي

1108مراقب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1808.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-25حماه05020064364كلثومايمان احمد قداد640909206512

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2684.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-01حماه05150025018هويده علوشرغد محمد حمدان641009206513

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-30حماه05160009618ناديالبنه رهيب ابراهيم641109206514
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-10حماه05140027313تمرهكيناز حكمت التع641209206515

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05030043858غنجهامال ياسين السلوم641309206516

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال68.8120110

المائية

973فني

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100020135نوالهبه عبد الستار الفارس641409206517

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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المعهد التقاني معهد1996-11-01حماه05150025000هويدهرهف محمد حمدان641509206518

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال63.8420180

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2028.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-20حماه05010700799نادياهيفاء عبود علي641609206519
المعهد التقاني معهد1999-03-09حماه05140012090مفيدهلورين مطيع طيبا641709206520

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال70.8420200نقل ومواصالت

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010546885وعدحال محمد عامر عربش641809206521

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال71.7520160

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10حماه05140028443أمينه علوشلميس أحمد علوش641909206522

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05210003586فاطمة زيدانغنى يحيى العوض642009206523

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.0020130

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية370كاتب اولوزارة الماليةالال1680.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-25حماه05100069190سالمجوليا ساهر النعمه642109206524
المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010674232ذكاءقمر مكرم قبش642209206525

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال70.7820160

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05050034644رباغدي طارق ميوس642309206526

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.3820090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال359.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-06حماه05150119951كفاآمنه حسين موسى642409206527

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حماه05120052978ندىحميده ربيع ربيع642509206528

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3502.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-06-10حماه05150072542الهام منصوربشرى ايمن معروف642609206529

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05200089218ابتسامساره خالد المشعل642709206530

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال70.0720160

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

المعهد اعداد معهد1984-07-01حماه05150074925مديحهناهد جابر معروف642809206531

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.9520040تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال2664.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-05-14حماه05050050406نداءغنوه لؤي ميوس642909206532

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05150008332رجاءحنين اسماعيل عطفه643009206533
المعهد اعداد معهد1987-01-01حماه05150008134رجاءبسمه اسماعيل عطفه643109206534

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.7920060تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-01-15حماه05010264571لمياءقمر معد الشيخ هاني الكردي643209206535

التجاري

وزارة التجارة الال68.4320210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

378كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07حماه05050026225حنانمرام خالد ميوس643309206536

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة39شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-20حماه05120039257سعده رمضانثراء طاهر ديب643409206537
المعهد اعداد معهد1989-02-05حماه05170025403نديمهريمين عيسى الحسين643509206538

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8020100تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05150082309ندارؤى علي داؤد643609206539
وزارة االدارة الال1338.0020190علميثانوية عامةثانوية1997-03-02الرقة11010178264اسماءمها محمد المرعي643709206540

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-17حماه05050061893ليلىوفاء سطام الحاج643809206541

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل7شرطي

المعهد التقاني معهد1990-01-20حماه05010458934أديبهمنار اليان العساف643909206542

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال65.6420110المساحة

المائية

979فني

وزارة الزراعة الال439.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-15حماه05140018247حنطيههديل احمد علي644009206543

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2923.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-25حماه05150002909فريدهفاطمه محمود ضوا644109206544

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1100مراقب

واإلصالح الزراعي

1108مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01حماه05140021273رسميهايفا يوسف بيرق644209206545
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2290.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140031413هيام ضاهرديانا فايز حسن644309206546

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2129.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه05140030978بصيره عبوددياال محسن بناوي644409206547

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-07حماه05120029033دالل مباركميس رياض سليمان644509206548

الطبي

1018فني صيدلةوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.7920160صيدلة

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-17حماه05010080397هناءندى سمير صباغ644609206549

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-15حماه05050029692شهناز الشيخ حسننسرين علي الجندي644709206550

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-24حماه05010198824مريميمام محمد االحمد644809206551

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-11-10حماه05120050902كوكب الحشيوفداء علي عباس644909206552

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال71.6220080تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3979.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-07-16حماه05200007497رانياحنان حنا شاطوحي645009206553

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01حماه05220007326فطيمرشا ابراهيم النواف645109206554

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1103عامل مهنيوزارة الكهرباء355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلالال3197.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05160029443منىريتا علي احمد645209206555
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-02حماه05180023887رئيفه سليمانأيمان أحمد سليمان645309206556

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1418.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150112048ثريانغم يوسف الداود645409206557
المعهد التقاني معهد1997-09-16حماه05010718624سماح النشاراسماء عزام جنيد645509206558

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون 366منشئوزارة المالية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال72.0020180

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال392.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-04-29حماه05050032433فهميه عبدومنال علي عبدو645609206559

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد اعداد معهد1990-07-30حماه05200003169نجودفاديه عطيه خوري645709206560

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3020110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-09-08حماه05010497278سماحصبا محمد خالد كف الغزال645809206561

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.0720140

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة الشؤون الال2201.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-04حماه05190000851مريم حسنمايا نزيه محمد645909206562

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-08حماه05140011459نظيمهمجدولين نضال محفوض646009206563

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2159.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05120042106زينبخالد أحمد الشيخ646109206564

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 5شرطي

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-15حماه05200009729نوال حميشزينه ماجد الخوري646209206565

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-11-07حماه05070017366خديجهكناز جمر الخدام646309206566

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال77.9520070

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة التجارة الداخلية 359كاتب اولوزارة الماليةالال142.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-03-03حماه05070017486ناهدهنجوى مصطفى خبازه646409206567

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2923.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-10-26حماه05050035106رباريم طارق ميوس646509206568

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1986-06-03حماه07120005917تماثيلساميه كرمو الشحود646609206569

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.7120060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1987-10-06حماه05200011718روعه السلومنسرين فريد سكاف646709206570

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.1820080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-15حماه05180016782نطيقهخزام سليمان حمزي646809206571
وزارة االدارة نعمال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-25حماه05050002284شاديهوفاء مصطفى الحالق646909206572

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2187.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05140011491نظيمهمنى نضال محفوض647009206573

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال195.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-26حماه05050110325لناسهيله ناصر ديبه647109206574

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1653.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-21حماه05140011532نظيمهجاكلين نضال محفوض647209206575

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-03حماه05140001595مريممارين صقر هيفا647309206576

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.4920100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1990-02-02حماه05150116070محاسنرشا محمد عيسى647409206577

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.2320100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-16حماه05190002168عواطفبراءه صافي صافي647509206578
المعهد التقاني معهد1991-09-08حماه05170007499نهله سلومغنوه سمير بركات647609206579

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال71.8320140انتاج

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140028051غاندههدى حمود خضره647709206580

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010611522فاتنياسمين خلدون النجار647809206581

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1540.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140011568غانده عليزينب ناظم محفوض647909206583

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-21الالذقية06230010489نجوىحسن سلمان صالح648009206584

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربيةالال63.3020173

المعهد التقاني معهد1995-10-02حماه05010386802زكاءنور عزام حمصي648109206585

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال76.8420150

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون 21

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

فطيم احمد محمد العبيد 648209206586

المحيميد

عائشه عبيد 

المحيميد

وزارة االدارة الال1676.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-03حماه05100022229

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-11-19الالذقية06230012083فتاتهزام علي عمران648309206587

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال65.4720164

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-18حماه05020089914مريمسوزان علي سالمه648409206588

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-24حماه05050020949ياسمينرشا علي يحيى648509206589

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1577.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-30حماه05170026110فاطمه العيسىأحمد يوسف حسون648609206590

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-31حماه05030015645اكتماليزن علي القاسم648709206591

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2110معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال79.3820201

وزارة االدارة الال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15حماه05110032547يسرىإخالص خالد البكري648809206593

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال474.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-01حماه05140010104سعدىشريهان هيثم رسوق648909206594

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2002-01-08حماه05150115073مفيده درويشهدى محمد خضور649009206595

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.8920210تربية فنية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-06حماه05170002792نبيلهمروة أحمد شاهين649109206596

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال390.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-05-05حماه05140010675عزيزهالرا نظمت رسوق649209206597

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-23حماه05170007494نهلهانغام سمير بركات649309206598

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال487.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-06حماه05140026868بصيره حسنسهام سلطان ابراهيم649409206599

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3075.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-12-31حماه05170007526نهله سلومالبتول سمير بركات649509206600

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05140008258عبال ديوبعيسى يوسف غنوم649609206601

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-25حماه05010143749نادياتسنيم بسام الطحان649709206602

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9420180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حماه05010026191منىلما صفوان الرزوق649809206603

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال197.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05010262707هاال عباسزينب مشهور الحازم649909206604

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال3289.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-31حماه05140014544عزيزه حسنروان عمار عدره650009206605

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال122.00200412علميثانوية عامةثانوية1985-10-10حماه05150067724عزيزهنور الدين احمد حسن650109206606

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2358.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-15حماه05120049027ليلى عكيديسوسن سلمان عيسى650209206607

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1855.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-20حماه05140031830سكينهجوليان انذر حسن650309206608

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1998-05-21حماه05050043919غادهاشرف علي الصليب650409206609

للحاسوب

2075مدرس مساعدوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7320210شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد2000-07-10حماه05160034412روسيا الحسنأماني عيدو االحمد650509206610

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2071مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.4620200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06حماه05100052754ملكيمايا غالب ديوب650609206611
المعهد التقاني معهد1988-10-19حماه05110012469اميرهحسام سليمان الحسنو650709206612

الزراعي

وزارة الزراعة الال88.3320091انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال447.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-01حماه05140010103سعدى محفوضبشار هيثم رسوق650809206613

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-11حماه05010604865طلهبسمه همام العلواني650909206614

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1727.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05070026406غيداء هوالندى بسام ابراهيم651009206615

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2425.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-10-20حماه05150113618ليلى بدويهحمزة خالد علي651109206616

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1985-03-19حماه05050054045فايزهيوسف محمد نعوفي651209206617

الصناعي

وزارة األشغال العامة 2166معلم حرفةوزارة التربيةالال65.9820090تبريد وتكييف

واإلسكان

وزارة التجارة 1028مدرب تكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-22حماه05010079947فوزهملك عبد الجبار السليمان651309206618

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال828.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-03-04حماه05070002800فداء السنكريلوبانه احمد هوال651409206619

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1997-12-28حماه05060041362فاطمهرحيم حازم كلثوم651509206620

زراعية

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةنعمال2871.0020150

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال224.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05020103756انتصارورده خالد قيبارو651609206621
المعهد التقاني معهد1983-08-28حماه05150006783زينباحمد غياث قهوجي651709206622

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال62.2020050

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-15حماه05010219175امونجواهر ناصر الراشد651809206623

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1990-07-10حماه05020103827انتصارثريا خالد قيبارو651909206624

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8520140رسم

المعهد التقاني معهد1987-01-04حماه05010191072صبحيةنسرين مصباح الطيار652009206625

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.9720100

المركزي

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية72كاتب

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-10حماه05130024920سجيعهعرين بصير طريبوش652109206626

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010261347حنانساره عبد الرحمن الدبس652209206627

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6020180تربية فنية

المعهد اعداد معهد2001-01-05حماه05010353951رجاءغنا غالب جمعه652309206629

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0020210تربية فنية

خديجه ابراهيم نور محمود الدعبول652409206630

دناور

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05200039920

وزارة االدارة النعم184.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010353702رجاءنمير غالب جمعه652509206631

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

359كاتب اولوزارة المالية279

المعهد اعداد معهد1999-01-04حماه05020076794عائشهخديجه عبد هللا احمد652609206632

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4620180تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد النعم1545.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05160012272ثريازيد حنين عيسى652709206633

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-15حماه05070023224فاطمهمهند عادل شاهين652809206634

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05010468699فاتنعبير جمال الشبلي652909206635

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال384.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-07-23حماه05070040314ساميهميساء عجيب شاهين653009206636

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 229مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010653565رفاهدالل محمد الشققي653109206637

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0720210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-04-24حماه05020079964صفا بكورآالء غازي نمر653209206638

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6720200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1990-07-27حماه05040038119اميرهلبانه حسين العلوش653309206639

الزراعي

وزارة التجارة الال71.1020140انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01حماه05100023415عفافسناء صافي زيود653409206640
وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1729.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-12حماه05220023845هالمريم خالد ابو العيون653509206641

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية279

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020086أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15حماه05160009189خزنهاكرم احمد علي653609206642
المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05010066477املدعاء جهاد سفاف653709206643

التجاري

وزارة التجارة الال78.4820200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1234.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-22حماه05011019780غصون السلورهف احمد المحمد653809206644

والبيئة

وزارة االدارة 2منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

7شرطي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حماه05100023418عفافشروق صافي زيود653909206645
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05200022130فاطمةمروه عبد المنعم صيادي654009206646

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010555815هنوف االجطلمروه خالد العلي654109206647

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.8020160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05010361701رجاءرفا غالب جمعه654209206648

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-10حماه05150068962احالمرقيه وفيق عدبه654309206649

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2087.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-12-25حماه05150073534سلمه المحمدشذى علي محمود654409206650
وزارة الزراعة نعمال330.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-03حماه05010110713ولههبتول عبد الغني طيفور654509206651

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

المعهد التقاني معهد2000-07-27حماه05120029005ليلى اسماعيلأرفاد تيسير اسماعيل654609206652

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال73.8220210مصارف

المركزي

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية72كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-28حماه05110019708الهامنوار بهجات الحمدان654709206653
المعهد اعداد معهد1997-01-13إدلب07110044138كوثرأسماء أنس طعان654809206654

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8320180تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-15حماه05020018978تركيهخديجه عبد الرحمن الحماده654909206655

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-09-06حماه05210013559مريم العوضهبه عادل زعتور655009206656

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.8020110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-11-03حماه05050008079اعتدالرزان اسماعيل المير655109206657

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال68.6320160غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد التقاني معهد2002-03-21حماه05100019817نواليمامة محمد الحمودي655209206658

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.4620210المساحة

وحماية المستهلك

359طبوغرافيوزارة النقل313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1645.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-20حماه05130028808سلمى البواديعال مالك ربيع655309206659

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-10-17حماه05150022191رباب جرعتليصفا ابراهيم ابراهيم655409206660

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال65.7220200طب طوارئ

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-12الالذقية06190009252غروبجيالن محمد محمد655509206661
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1574.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05030061349حسنارقيه صالح الصالح655609206662

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

التربية معهد1990-08-08حماه05120036284خديجه باشاعال طاهر يوسف655709206663

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6620140

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2379.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05120021820فاطمهرهف سامي تجور655809206664
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-15حماه05030044686فريده ناعممنى عبد اللطيف الناعم655909206665

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال386.00200310ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-01حماه05090010131أميره ونوسوسيم علي ونوس656009206666

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1666.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-01حماه05150117124هناءروال يوسف العلوش656109206667

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال171.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-20حماه05030048094محاسناحمد طالل الخضر656209206668

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال2186.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200060293هجمه الحموديفاطمه مهدي الحمدو656309206669
وزارة الزراعة الال376.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-15حماه05100055272بصيرهربى محمود دياب656409206670

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 226مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-12-20حماه05080023458داللحسنيه سليمان الحماد656509206671

الزراعي

وزارة التجارة الال82.3120110انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 236مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال1553.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-28حماه05150097397سحركنده نمر تامر656609206672

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-28حماه05190008089مديحهلور علي سلمان656709206673

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال71.0620200

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2124.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-13حمص04170125182منار حيدر نيوفرؤى ناصر الدرويش656809206674

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-01-10حماه05110024378رتيبه ناعمرنا عمر ناعم656909206675

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.0420040

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05100043882بديعهجهان محمود عدره657009206676

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-27حماه05120018860يسرىيارا سلمان زيني657109206677
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1303.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01حماه04170125185منار حيدرنيوفايه ناصر الدرويش657209206678
وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1928.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100016908جمانه نزههنيفين شحاده الحيصن657309206679

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08إدلب07090122396سهامها محمد أمجد اليوسفي657409206680
وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال140.0020061علميثانوية عامةثانوية1986-02-17حماه05200052233فاطمهمعتز عبدالحي المحمدالدناور657509206681

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال357.0020028ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05090005662غديره عبودنوفل هاشم زينو657609206682

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-10حماه05100056261عزيزهنسرين مصطفى حسين657709206683
وزارة الشؤون الال2545.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05020093687فاطمهمصطفى محمد الحجي657809206684

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1981-11-14حماه05050061526زينبلمى فاضل حسينو657909206685

الهندسي

وزارة التجارة الال70.7320020الهندسة البيئية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05100065332سلمىمرفت وسوف ديوب658009206686
المعهد التقاني معهد1988-04-29حماه05120014694فضةرزان محمد أمون658109206687

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.1120090سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

77عامل حاسب

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية278محاسبوزارة الصناعةالال317.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-10حماه05070026049هناء جعفرمنال محمد الراشد658209206688
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1336.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030059502رضيه رضوانيارا خضر المحمد658309206689

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-08حماه05180026806بدريه محمودلؤي كامل عجيب658409206690
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال175.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05170020603وحيدهريما وجيه صالح658509206691
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-20حماه05010516045محاسنعالء الدين محمد الضاهر658609206692
المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010637539غزل البارودياسماء محمد تمام الصباغ658709206693

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2820180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010427481وفاءبتول احمد المحمد658809206694

التجاري

مصارف 

وتأمين

377كاتب رئيسيوزارة المالية376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال81.5220190

المعهد التقاني معهد1999-05-19حماه05100005416ميرناحنا بسام عراج658909206695

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.4220210كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 40

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

16

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-05حماه05010600505نبيهه سلومأسامة خير هللا نصار659009206696

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-25حماه05120038285ثناءمها بديع زيود659109206697

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال2741.0020161علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120041656يسرهحسن علي سلوم659209206698

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-15حماه05050097025وفاء صطوفرئيف نبيل ديوب الشعراني659309206699

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية

مصرف سورية الال67.9220210

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

360كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال228.0020113علميثانوية عامةثانوية1992-09-10حماه05170039300محاسنيوسف ابراهيم محمد659409206700
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20الرقة11070067337دلهنجمه علي الحسن659509206701

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةنعمال3156.0020145تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-05حماه05120013065مريم برهومسامر احمد الخير659609206702
وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1974.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-10-12حماه05160041657دالل حسنعلي عبد الكريم حسن659709206703

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-19حماه05170023505امالريم عماد الدين ابراهيم659809206704
وزارة االدارة الال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010284959مريمرنا طه عجاج659909206705

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05220010602هيجههدى صالح االحمد660009206706

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010285509مريمفاطمه طه عجاج660109206707

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.0320200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1740.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-23حماه05160007658زينبسوزان أحمد قاسم660209206708
وزارة الشؤون الال1997.0020150علميثانوية عامةثانوية1990-04-29حماه05010158943يسرىبيان محمد حمود الحسين660309206710

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-23حماه05010057359كفاءجودي خالد ابو طوق660409206711

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2075مدرس مساعدوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربية2077مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.2320200

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الحسكة08010022600نجاح قرمهسلوى علي عبد هللا660509206712

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1995-01-01حماه05160041651سهيالأمجد نوفل حسن660609206713

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال64.1520173

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-17الرقة11050035926كاملةكفاء حمد الشيخ660709206714

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1891.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حماه05030059558رضيه رضوانمحمد خضر المحمد660809206715

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2363.0020150علميثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05220009284جمله األحمدكريمه خالد الخضر660909206716

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1982-07-08حماه05090022437مريمعامر علي سليمان661009206717

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2125معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9220066
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1999-02-12حماه05150098942امالمحمد عباس عده661109206718

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االقتصاد الال66.6020190

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة134فني

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

المعهد التقاني معهد1993-09-22حماه05050093400عبير طالبمرح عبد الرزاق الشيحاوي661209206719

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال64.7820170

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05220028004وليدهمريم حافظ العبيد السعيد661309206720

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-29حماه05050154266عهدعلي منير محمد661409206721

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-09حماه05220010186الهام االحمدرضيه محمد العبد هللا661509206722

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-07حماه05010659773ميسونجميل عمار النبهان661609206723

للحاسوب

2145معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0720210شبكات حاسوبية

وزارة التجارة الال3250.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-11-12حماه05010591541هياممحمد احمد المحسن661709206724

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-18حماه05150117139هناءحنان يوسف العلوش661809206725
المعهد التقاني معهد1995-10-20حماه05050059835سحر طالبمرح علي الشيخ ياسين661909206726

التجاري

وزارة التجارة الال70.2120180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد اعداد معهد1999-02-06حماه05020097193غصونبديعة محمد سليم القاسم662009206727

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال61.8920200تربية فنية

زهراء محمد نجدت 662109206729

الدحروج

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010160330ناجيه

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5020210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1893.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-07حماه05010271783تركيهفداء محمد سبسبي662209206730

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

شاديه محمد نصر االحمد 662309206731

الكسيح

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05020013133وجدان الزمزوم

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05120001932رقيهحنان لؤي دوحان662409206732

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال400.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-03-23حماه05010202493سعدهسوزان عبد الحميد الدالي662509206733

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة285بائع

الجاهزة

273

المعهد اعداد معهد1988-04-27حماه05200005139كريمه دونهزهور الياس باشا662609206734

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2820090تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-03-01حماه05150097913سهام الحسنهميس رجب الحسنه662709206735

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال67.0320210مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية286محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05010670994عليه الحسننور عبد الرزاق حمزه662809206736
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04حماه05070020283سميرهاليسار ابراهيم تاجو662909206737

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1856.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140013783امتيالك حمادهيلين رامز محفوض663009206738
362كاتب اولوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال153.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-11حماه05010347131ملكهريام وجيه سالمة663109206739
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-08الالذقية06220032506سعدهنعمه وجيه غصن663209206740
اعتدال الحمود رشى محمد سعيد الشبلي663309206741

الزيدان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-23حماه05150029591

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-31حماه11060059344شفيقةميساء احمد حمود663409206742

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05180034564ابتسام حبلليلورا مروان عثمان663509206743
المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05090005735دعدعال عبود عبود663609206744

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال62.6820120مصارف

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد2000-01-02الالذقية06190016054بحريهرهف سمير بركات663709206745

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال75.3220200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة الال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-02حماه05030061764ظهيرهلنده سليمان االبراهيم663809206746

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2168.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05030063484نايفهجواهر عدنان فطراوي663909206747
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2003.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100067855شعيلةوالء عبد هللا المحمد664009206748

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال176.0020113علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140029579بهيرهسامر ياسر موسى664109206749

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100035538دعدلجين احمد غانم664209206750

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال282.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1983-10-01حماه05050000661سميره األغاثائر علي اآلغا664309206751

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 307فني خراطة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

التربية معهد1990-09-27حماه05120038203اسمهاناصاله علي شباني664409206752

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3920130

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1870.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-27حماه05180020961هند حمودنور منير سليمان664509206753

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1998-03-17حماه05010765876امنةنور مروان دبوري664609206754

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5020200تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-01-26حماه05170035352ثناءحنان احمد عبيدو664709206755

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5720200تربية موسيقية

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2325.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10حماه04080020711اسماءسعده عبد الكافي الشويتي664809206756

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05180023716انيسةخديجة ابراهيم سالمه664909206757
المعهد التقاني معهد1996-01-30حماه05100017943غادهشروق ياسر الخابوري665009206758

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة الال61.3820170أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية240مراقب

المائية

953كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1999-12-30حماه05170021580عبير ابراهيماريج علي خدام665109206759

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي 977فنيوزارة الموارد المائيةالال69.5720200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة الموارد 25

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد2000-05-25حماه05150097924سعاد رحالزينه بهاء الحسنه665209206760

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال89.0020210

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 133مدقق مالي

والتجارة الخارجية

132كاتب

المعهد التقاني معهد1996-01-14حماه05100000769وطفه ديوبملك رفيق خابوري665309206761

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال62.7820180عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

وزارة الزراعة الال787.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-03-09حماه05040017517حسنه الحورانيعبير راشد نصره665409206762

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2526.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-06حماه05180017435نجاحرغد محمود عباس665509206763

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1105مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة الزراعة الال3297.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-02-13حماه05150095059جميلهميسم نمر سرحان665609206764

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1325.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-02حماه05120050124مفيده صالحيارا يوسف صارم665709206765

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال258.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-09حماه05150117379غفرانلينه عماد الدين االسماعيل665809206766

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1100مراقب

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-14حماه05040017493مريمفاتن عماد سلوم665909206767

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-21حماه05150063719عفاف احمدأفلين محمد العلي666009206768

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020106أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حماه05120002291وجيهاعلي محمد االبراهيم666109206769

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-15حماه05160035078خديجهنسرين محمد ابراهيم666209206770
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-03حماه05150062271جميلة عبودنانسي علي محمد666309206771

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال311.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-02-07حماه05160025131نسبغرام علي محمود666409206772

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-01حماه05150003556نجيحهريم يوسف اسماعيل666509206773
وزارة االقتصاد 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2446.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-27حماه05150074787عبير الخضوركنده أحمد خضور666609206774

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال1810.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-17حماه05150088140سمرحنين علي احمد666709206775

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1997-05-10حماه05010389359هدىماريه كمال الصارم666809206776

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال71.3920210تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

وزارة التجارة الال1672.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-07حماه05150055965فداءراما علي عيسى666909206777

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 360كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-02-15حماه05150074822وداد الخضورميس هالل الخضور667009206778

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل982فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال73.7420110

وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال1547.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-31حماه05150077447عبير الخضورهديل أحمد خضور667109206779

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال380.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-07-24حماه05160025130نسبنبال علي محمود667209206780

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال347.00200910الكترونثانوية صناعةثانوية1990-06-01حماه05010183145فاطمهخالد عبد المنعم االسعد667309206781
وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال2095.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-25حماه05030047722كليمه الحسنديمة شعبان الخضور667409206782

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1975-03-10حماه05010395711زيناتأنس عبد الكريم أزهر667509206783

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2164معلم حرفةوزارة التربيةالال56.5319973تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05120004842غاده ابراهيمجميله نديم شعبان667609206784

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.6120110عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة الشؤون الال1658.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-26حماه05050035028براءهفاتن عبد الكريم الشيحاوي667709206785

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال343.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-20حماه05120004771غادهأحالم حسن شعبان667809206786

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-25حماه05150051941فائقة صبحميساء أحمد عباس667909206787
المعهد التقاني معهد1998-10-01حماه05150114276نجاههاله محمد عمر668009206788

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال67.8320190التدبير فندقي

وزارة الزراعة الال377.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-05حماه05120004810غاده ابراهيمهازار نديم شعبان668109206789

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14حماه05150107550تركيهمياده فائز صالح668209206790
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-24حماه05010186272سوريةسها محمد الغضة668309206791
وزارة االدارة الال1704.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150106472أروى سلطانأبي قصي اسماعيل668409206792

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة9شرطي

المحلية والبيئة

5شرطي

وزارة الشؤون الال1628.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-21حماه05050022861مهاهبه ايهاب جعفر668509206793

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1990-01-23حماه05120003085نورة اليوسفلينا محمد أبو علوش668609206794

الطبي

576محضر مخبروزارة الدفاع388مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8920110مخابر

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1966.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01حماه05120005903جهينه مخلوفأريج محمد دنيا668709206795

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05050155597غاده سليمزينه محمد الجردي668809206796

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7420200تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01حماه03060021811مهديهرولى رضوان سلمان668909206797

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-06حماه05110031988ورده صالحدارين ممدوح شروف669009206798

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حماه05120008572غاناساره اسعد حسن669109206799

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال920.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-01حماه05100072333رفيعهداليا زريف خضور669209206800

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 225مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2218.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-25حماه05150117361ساميهمحمد عبدو الحمود669309206801

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال872.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-15حماه05050033029شهيرهندى ممدوح ورد669409206802

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-02حماه05200008911حياه ناصرنهال كمال السلوم669509206803

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة5شرطي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2362.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-01حماه05150096231سهيال محمودمحمد حامد القطريب669609206804

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-10حماه05170038517فريدهامل انور صقر669709206805
972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-05-01حماه05170001408سليمهفاتن شاهر عون669809206806
المعهد اعداد معهد1995-10-06الحسكة08090005243هدىمحاسن سمير ايليا669909206807

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5420180تربية موسيقية

التربية معهد1997-01-31حماه05150018377فاتنآيه صفوان الفيل670009206808

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.8620180

وزارة التجارة الال3160.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-28حماه05180031824فاديهروان سامي مصا670109206809

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 285بائع

للرقابة المالية

360كاتب ماليوزارة النقل1027مستثمر حاسوب

وزارة الزراعة الال384.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-07حماه05050064681بثينه شيترونزا دياب عباس670209206810

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-03حماه05010621942نعماتغاليه محمد غازي الحيط670309206811

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 289مدقق

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال282.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-08-17حماه05160040418عليامنوع حسن صالح670409206812

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-31حماه05010068062روال وحودسمر محمد نور كف الغزال670509206813
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06حماه05200017050ميادهسراب محمد االحمد670609206814
وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال1877.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-05حماه05150075025ودادحال حسن حميدوش670709206815

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال128.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05030008369سفيرة سالمهغنوة جبر زيدان670809206816

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-26حماه05050117684كرديةزهره سليمان المحمود670909206817
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2364.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-17حماه05220002537مريمماجده حسين الحمود671009206818

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال191.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05120001915رقيه عدلهنور لؤي دوحان671109206819

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال253.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-03-22حماه05150082894آمالبشرى جهاد خضور671209206820

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الزراعة الال394.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01حماه05050110480خديجهامل موسى سيفو671309206821

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1104مراقب

وحماية المستهلك

278محاسبوزارة الصناعة285بائع

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1331.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-22حماه05010175680جوليتساندي سان عدنان االحمد671409206822
المعهد اعداد معهد1983-03-29حماه05150020818اماليانجوى طارق يوسف671509206823

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9520040تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1998-01-25طرطوس10100006065ليلىبشرى مالك ابراهيم671609206824

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6720170تربية موسيقية

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3638.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-10-07حماه05150095075جميله سرحانمرح نمر سرحان671709206825

صناعي

وزارة األشغال 407

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

وزارة االدارة المحلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال161.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-02-09حماه05010600987بهيرهبيداء عبد الكريم الفاضل671809206826

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010381935هاجر العبواسراء علي المحمد671909206827
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10حماه05010199882سعادسوزان ابراهيم الدالي672009206828

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال359.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-08-10حماه10260016498كوثر سلمانخلود علي ابو عباس672109206829

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150028602سعادخزامى علي علي672209206830

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال63.8020170

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1993-09-17حماه05150028592سعادمحمد علي علي672309206831

زراعية

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال297.0020120

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

وزارة التجارة الال1433.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-20حماه05040017761غصونفيصل عدنان الحلوة672409206832

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-26حماه05010545345سهام هويسغفران زياد الشيخ يوسف672509206833
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-10حماه05030003925علياموزه راشد المحرز672609206834

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-12حماه05050142051جميلهلمى محمد االسعد672709206835

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05150087652فاطمةروان بالل احمد672809206836
التربية معهد1993-03-04حماه05050150739زينبكرم عزيز دلول672909206837

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0120164

وزارة الزراعة الال390.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-30حماه05150087649فاطمهلينا بالل احمد673009206838

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1980-01-02حماه05050027705أميره القصيرحياة ناجح الحاج673109206840

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال68.9020000

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

وزارة التجارة 50مراقب فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال161.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-11-10حماه05180003062سارهحال مروان كوسى673209206841

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05100022452ناديابراءة عزت تامر673309206842

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

راجحه الحاج رنا حسن سيفو673409206843

حسين

وزارة التجارة الال303.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-27حماه05050048749

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

الجهاز المركزي 287محاسب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

وزارة االدارة الال154.0020013علميثانوية عامةثانوية1983-10-22حماه05050039503حمراعبد الكريم فواز عبدو673509206844

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 40جابي

والبيئة

وزارة االدارة 24جابي

المحلية والبيئة

41جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حماه05100008949عشيرهيمن شوكت سلوم673609206845

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-08-10حمص04230010057فلايرلما محمود دالي673709206846

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8620160تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حماه05120043321زهودهماجده أحمد االبراهيم673809206847

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال244.00200610كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-01-01حماه05150004708وردهحسان محمد احمد673909206848

المائية

2147مراقب ورشة صيانة

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-27حماه05150042939جميلهرهام مصطفى جمول674009206849
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2003.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05160034927سلوى رمضانآالء محمد سليمان674109206850

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حمص04040021095مزيدا صالحهنادي رضوان الشقيف674209206851

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال69.6120160تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-27حماه05140033141شمسهاروى وفيق حسن674309206852

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-01إدلب07090087512عائدةبراءة عبد الباسط غريب674409206853

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5720210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10الالذقية06230010112بديعهرجاء ابراهيم اسمندر674509206854

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05190011289ليالرزان ايمن محمد674609206855
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال160.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-03حماه05150072276كرديهمزيد حرفوش خرسه674709206856

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة الال2089.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-29حماه05100059224رمزيه يوسفبراءه رائد يوسف674809206857

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية36جابي

المعهد التقاني معهد1991-06-10حماه05100041647بربهانزهور ثابت سالمه674909206858

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال62.0020210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05100042316عشيره الكرديسحاب شوكت سلوم675009206859

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05150087225خزنههنادي اسماعيل سعد675109206860

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال127.0020039علميثانوية عامةثانوية1982-10-08حماه05110083508غصونأحمد عدنان الرعدون675209206861

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 21جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-15حماه05030064214اميره احمدريم عيسى احمد675309206862

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1978-08-05حماه05050108363نجاح ديوببيداء عبد هللا كلثوم675409206863

الهندسي

577مساعد مهندسوزارة الدفاعنعمال61.3620020إنشاءات عامة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-28حماه05050101682سرابهيالنا نزار مقداد675509206864
وزارة االدارة المحلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-04-01حماه05170034401وجيهاصفاء راجح المحمود675609206865

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-27حماه05050132012غادهغنوه احمد الجرف675709206866
المعهد اعداد معهد1995-06-18حماه05010876879ملكندى فارس تركاوي675809206867

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.1720210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010668566نبيلهرنيم محمد جاجه675909206868

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال80.8220180التصميم الداخلي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05160013913نجاحسمر محمود مطر676009206869
المعهد التقاني معهد1999-08-10حماه05170028022اغانيارزان نصر جوهره676109206870

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال65.2120210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 25

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة التجارة الال155.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-06-03حماه05180028488سلمه حسيكفيفا ادمون عواد676209206871

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال427.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-01-01حماه05050002175نوالعاطف سامي عبيدو676309206872

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال847.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-05-01حماه05050034533وليدهسلمى جهاد الحصري676409206873

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1988-09-20حماه05150021749حبابهبتول عدنان ديوب676509206874

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0520080تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-02-22حماه05150077421مريماريج عيسى حسون676609206875

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال68.9820210طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1983-10-01حماه05050102967نجاحايمان محي الدين زينو676709206876

الزراعي

وزارة التجارة الال65.7220060إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حمص04140040304ليالمنال حسين احمد676809206877

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5320130تربية فنية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1974-12-10إدلب07120060080عائشةصفاء محمد كيروان676909206878

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01حماه05010206702ناهدة شدودمريم ابراهيم عيسى677009206879
وزارة التجارة الال3209.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-05-03حماه15150091665أميمه ادرعمهند محمود شاوي677109206881

الداخلية وحماية 

المستهلك

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل976فنيوزارة الموارد المائية301فني لف محركات
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1842.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-06حماه05050028843ناديارجوه مصطفى سيفو677209206882
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حماه10270009051جميله مونسعزيزه فيصل عمران677309206883
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حمص04050014675نادياصفاء حسين البياع677409206884

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1974-06-03حماه05200028278آمنه السويدانخالد حسن الخليل677509206885

الزراعي

وزارة التجارة الال68.8919960انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-20حماه05140005643زهويرنا عزيز سعيد677609206886
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-30حماه05150113935ليالفاطمة منير حسن677709206887
المعهد التقاني معهد1994-04-01حماه05190015937رانيارنيم فؤاد حموي677809206888

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

977فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال64.1520170

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-12حماه05140019709مريمزينب أحمد بردان677909206889
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140019705مريمفله احمد بردان678009206890
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-16حماه05150048313منيفهكفاح علي يونس678109206891
وزارة الموارد 370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-12-12حماه05160001345هدىمجدلين صالح المحمد678209206892

المائية

957كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-26حماه05120017238نصرهمحمد عباس صبح678309206893
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-08حماه05140020953نفنوف قبقليمياده حسن حمودي678409206894
جوليا عبد الفتاح الشيخ 678509206895

محمود

وزارة الزراعة الال800.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-07حماه05140007382وزيره جديد

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال218.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-17حماه05150051392عزيزةروان فهيم فاضل678609206896

والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية3جابي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08حماه05190009464وجيههرنيم عبد الكريم حسن678709206897
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-12حماه05160019836الطافرائده حسن دنيا678809206898
المعهد اعداد معهد1980-06-01الالذقية06220037637فلايربشرى سعيد ظبوط678909206899

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال55.4220000تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2049.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-04حماه05100000482انعام ضاهرهديل جون حنا679009206900

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1902.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05010505404حياة حدادلين معن بربوره679109206901

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1300.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05030060434ياسمينسالم عماد البدور679209206902

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال136.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-02-22حماه05160034190نوالساميه محمد محفوض679309206903

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال344.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-15حماه05100013235ليلى تومازويا اسعد الحداد679409206904

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1939.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-07حماه05100000478ميسة فرحةسامار نصر حنا679509206905

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حماه05030022441ليال مصطفىنرمين يوسف المحمود679609206906

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2350.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140014900محسنهمريم اسعد بردان679709206907

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-27حماه05150031410هناءسام هيثم اليوسف679809206908

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال281.0019970ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1978-09-12الالذقية06100022658امينهعبير محمود سليمان679909206909

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2616.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-26حماه05160001313رنداندى جمال الديب الدين680009206910

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2708.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-06-06حماه05120030571منىوسام شعيب حيدر680109206911

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1990-01-01حماه05010441429صباحمهند ناصح السلوم680209206912

الميكانيكي

275عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعة271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال3120.00201410

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05110018897أمال عيسى حمودآثار مجاهد بقالي680309206913
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-04حماه05150103762دعدهكوثر عدنان العلي680409206914
المعهد اعداد معهد1992-11-11حماه05010510586وصالكريستينا جهاد حالق680509206915

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2020130تربية فنية

المعهد اعداد معهد1999-06-13حماه05010313121نور الهدىثناء وجيه اليونس680609206916

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7120200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-29حماه05170000763غصونحنان ابراهيم شباط680709206917
المعهد التقاني معهد1994-09-01حمص04190059475مهديهناديا محمود علوش680809206918

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال67.6220150بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1981.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05120029930عادهيزن شكيب سليمان680909206919
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05120030570جميلهجنان محمد حيدر681009206920

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة365منشئوزارة المالية2139معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5220200

تقاني

402

وزارة الشؤون الال1517.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-09-06حماه05050154172اكتمال الحسينايمان ابراهيم ديب681109206921

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-19حماه05170022715فاطمةداليا عيسى جليس681209206922
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05180010871عدويهدعد أحمد حسن681309206923
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-11حماه05060002937هيالنه االحمدهبه احمد خضور681409206924

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2318.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28حماه05120031599صبانور صبح صبح681509206925

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-07-05حماه05100016753نجودريم علي الحمدوش681609206926

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7520210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05100022477غزالهجواهر ياسين المشعان681709206927

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال59.3720100

المركزي

وزارة التجارة 73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-19حماه05150115424حسن عمارريم علي صالح681809206928
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وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2259.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-02حماه05050157098بديعه البدورعال محمد المحمد681909206929

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-18حماه05160024629عهدايماء محسن االسعد682009206930
وزارة الزراعة الال389.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-09-15حماه05100046590كسرهلينا عبد العزيز مظلوم682109206931

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 220مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة الال1667.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-16حماه05050014689زريفهبشرى احمد حفيان682209206932

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةنعمال2306.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-30حماه05120011785مادلينريما عبد الوحيد الخير682309206933

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2437.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07حماه05120029603صباحريمه شوكت سليمان682409206934

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08حماه05150093204أمالسمر سلمان رستم682509206935
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150093278هدى عمارنوال محمد عمار682609206936

الهندسي

وزارة التعليم العالي 577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال62.2220200إنشاءات عامة

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد1990-01-21حماه05160007369اعتدال ديبووالء محمد عبد هللا682709206937

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال63.5820120

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية72كاتب

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010161075ازدهار البكورفاطمة حسان سريو682809206938

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال80.4220210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1967-01-07حماه05140011051سميانبال سليم ضاهر682909206939

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد اعداد معهد1989-02-26طرطوس10270016859حياةغيداء محمد خليل علي683009206940

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0620100تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05160002621نهيدهدنيا محمد علي683109206941

الطبي

399مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.4220170صيدلة

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05160029193عزيزه الداوودرهف محمد حسين683209206942

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 357منشئوزارة الماليةالال58.7720200تأمين

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 286محاسب

المائية

947كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-07-01حماه05150093305هدىرهام محمد عمار683309206943

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.5720200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد1992-05-31حماه05190010485ظهيره يوسفالهام هالل كوسا683409206944

للعلوم السياحية 

والفندقية

1080مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال79.2320140مطبخ وحلويات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2470.0020182تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1999-04-11حماه05160002623نهيده عباسغيث محمد علي683509206945

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-03حماه05150071676ابتسام احمدماهر سمير شيحا683609206946
المعهد اعداد معهد1986-11-10حماه05030041128زهريهياسمين ابراهيم بطمان683709206947

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.8320080تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-04-07حماه05180011088عدويه االسعدمها احمد حسن683809206948

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.6420210عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حماه05110003182زهويليما عزيز سعيد683909206949
وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال1907.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-05-04حماه05150082949محاسن خضوررفيق علي خضور684009206950

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1994-01-26حماه05030064940هيفاءسالم حمدان كيسيني684109206951

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال79.7420140طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29حماه05120050115مفيدهشادي يوسف صارم684209206952

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد اعداد معهد1997-08-10حماه05010316052جميلهمرح احمد الرجب684309206953

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5220170تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-08الالذقية05150111245امالغفار محمود عيسى684409206954
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140019708ميادهزينب محمد بردان684509206955
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-27حماه05010636871نظيره يوسفعفراء ابراهيم الونوس684609206956

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05160044673راميارهف احمد علي684709206957

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7820200تربية فنية

وزارة الزراعة الال807.0019963ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1975-12-20حماه05140014229نمنوم طيباخازم صالح التع684809206958

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2114.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08حماه05220002755فاطمهلؤي علي االحمد684909206959

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-22حماه05150007350غديرهوسام يوسف يوسف685009206960
وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال151.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-09-18حماه05150086594حسنحنان أحمد خلف685109206961

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

1103عامل مهنيوزارة الكهرباء1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3392.0020137كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-04-11حماه05160041511فضهبشار ابراهيم صالح685209206962
المعهد التقاني معهد1996-01-10حماه05220011388حياهفارس خالد الحسون685309206963

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحةالال71.1920210تخدير

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-10حماه05100046938سروىاسماعيل رعدون نعيسي685409206964

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة الال158.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-03حماه05100000134وطفه ديوبايهم رفيق خابوري685509206965

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1875.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01حماه05140002003عفراءبيسنتا علي حميده685609206966

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال125.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-08حماه05050053651فاطمهيما عبد هللا أبو قاسم685709206967

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 364كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي
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المعهد اعداد معهد2000-05-15حماه05170045867الهامفاضل مصطفى سليمان685809206968

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0720210تربية موسيقية

التربية معهد1999-05-01حماه05050053582ندىاسماعيل مدين ابو قاسم685909206969

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0020210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050088847عواطف النحالويفرح اديب النحالوي686009206970

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010567607غصونمها عبد السالم الحاج686109206971

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5520180تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1220.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-12حماه05050085514راميه جندالينبال خضر العموري686209206972

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2252.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-26حماه05050053597ندىياره مدين ابوقاسم686309206973

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05010207649هناديفاتحه محمد شعالن الحريري686409206974

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال75.2820110تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة الال2686.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05100028150اكتباروئام حسان المحمد686509206975

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010703372مائدةعالء عبد الرحيم تليتي686609206976

الصناعي

وزارة التجارة 2182معلم حرفةوزارة التربية2173معلم حرفةوزارة التربيةالال67.6220170تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

283فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1989-08-30حماه05020113278اسماءفاطمه محمد فالحه686709206977

الطبي

404مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.0320100مخابر

وزارة الزراعة الال811.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-04-10حماه05050090520منىابتسام رياض ابو قاسم686809206978

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة الال124.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-11-22الالذقية06090018077آمنه ربيعمحمد رواد يعرب سلمان686909206979

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-19حماه05180006852سلمىوالء ابراهيم ابراهيم687009206980

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-06-15طرطوس10240003401جنانميرنا سليمان ميهوب687109206981

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3320150تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-24حماه05140018584رشيدهصبا مسرور حمود687209206982

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال2644.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-18حماه05140016328رفيقهحنين عبدو غنوم687309206983

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

13جابي

المعهد تقاني معهد1985-01-01حماه05050018865حليمهربى كامل الحفيان687409206984

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال79.1820050وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100079062رقده صبحايمان ناهل نصور687509206985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-27حماه05050018834شهيرةايمان سعد هللا الحفيان687609206986

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-05حماه05150023864مهابتول هيثم مرهج687709206987

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1920150تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال860.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-27حماه05050055401علياابتسام اسماعيل طالب687809206988

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال371.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-20حماه05140024504جهادهبسينه غانم عديره687909206989

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال402.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-23حماه05140020186زينبرشا علي علي688009206990

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-03-25حماه05190014755ندىراما ظهير اسعد688109206991

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال73.6820190

المائية

979فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1563.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010505416رزانإناس مأمون قراصيه حامضه688209206992

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

التربية معهد1995-11-25حماه05170041523وردهمريم احمد ثلجه688309206993

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720160

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05150112354وداد كريديلجين حسام الدين خضور688409206994

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال69.7120210المساحة

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل359طبوغرافيوزارة النقل28

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-15حماه05120029942صبريهفاديا محمد زرقه688509206995
وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حماه05200073499عسكرمريم احمد خليف688609206996

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال223.0020123علميثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05140035606اسماءمناف نضير علي688709206997

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-22حماه05120002378لقاءايه ثائر خليفه688809206998

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-10-18حماه05060046517عبيرعال هيثم الدالي688909206999

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال97.6220160

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2022.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-15حماه05050173209رناربا باسل شمه689009207000
المعهد التقاني معهد1998-03-10حماه05200094416نجاح بدورروجيان صالح األحمد689109207001

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.8920210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية06160004456سلمىمروى بسام العجي689209207002

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال148.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010788255نزههرحاب محمد اسعد689309207003

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05100056044حسنهفاتن حسين دال689409207004
المعهد اعداد معهد1999-09-29حمص04011135513رانيا نديلورنس كمال الشركة689509207005

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.1420200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-07-01حماه05100036799كليمهعندليب عبد القادر يوسف689609207006

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال74.4720100تسويق

المركزي

وزارة االقتصاد 77عامل حاسب

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1926.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010530214بسيمهجوليانا عزيز السعد689709207007

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-10حماه05050124478مهديهدعد فيصل السليمان689809207008

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال1820.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05030053545حياةاسماء محمد طلحة السليمان689909207009

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال354.00200310ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-10حماه05070020841نهالحسن سليمان داود690009207010

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-04حماه05150096026اديلمرام علي محمد690109207011

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1467.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030048709يسره االبراهيممايا علي ابراهيم690209207012

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150105596روزيت يوسفرغد مراد عمران690309207013
وزارة الزراعة الال445.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-03-02حماه10250010492سميعهياسمين ابراهيم ديوب690409207014

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-15حماه05050099199ختمهجمانه محمد المنصور690509207015

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-07-21حماه05150026401سحر زلفمرح يوسف كوسه690609207016

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.1720140تربية فنية

85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال1680.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05070017631هويدهندى راتب زيدان690709207017
356كاتب رئيسيوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال174.0020093علميثانوية عامةثانوية1990-08-01حماه05200094919عيدهعبدو محمود السالخ690809207018
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2339.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010231789فاطمةأحمد سودين سودين690909207019

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حماه04040008473يسرى حاتمفاتن محمود سليمان691009207020
وزارة االدارة الال1987.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05إدلب07090070245شهيرةصباح حسان االسماعيل691109207021

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-26حلب02090041076مريمنور عبد القادر االحمد691209207022

للحاسوب

وزارة االقتصاد الال73.5320180شبكات حاسوبية

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم العالي 365منشئوزارة المالية134فني

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

356كاتب رئيسيوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال154.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-08-24حماه05200014996ليندهساره فريد رفقه691309207023
وزارة االدارة الال1450.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05030018282غادهاحمد يوسف صارمي691409207024

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال293.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01حماه05010015174ملكهزار محمد مسلم691509207025

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه10230023627صالحه عليمي كامل محمود691609207026

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.8320140تربية فنية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150105598روزيتيوسف مراد عمران691709207027

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2185.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-20حماه05120024652تغريد وسوفسوسن نضال محمود691809207028

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة الشؤون الال2310.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010393652غادههبه نصر الرز691909207029

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.00201610أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-16إدلب07240026132نهلة خرفانمحمود ابراهيم طماشي692009207030
وزارة االدارة الال2743.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05120021180منالتاله اياد سليمان692109207031

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-10حماه05140035308ثريهنجوه محمد سليمان692209207032

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

369كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال1922.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140037364مجيده زينوفيفيان تركي جمول692309207033
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1658.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03حماه05010098005غادهفاطمه نصر الرز692409207034

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-09-02حماه05030041433صبحيهكفاح ابراهيم اسماعيل692509207035

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4720040تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010222829سوسنفاطمه نزار الحمود692609207036

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3520180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1433.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-14حماه05060041272ينالفياض منذر فياض692709207037

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-11-19حماه05160007776داللغنوه نعيم القاري692809207038

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.0920080تربية فنية

المعهد التقاني معهد1978-08-01حماه05160034538شفيقهسمره ديب وسوف692909207039

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال60.1619980

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

المعهد التقاني معهد1985-02-10حماه05140035123ثريهنرمين محمد سليمان693009207040

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال66.9120100إدارة أعمال

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة75عامل حاسب

تقاني

الهيئة المركزية 401

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10حماه05140018854نظيره البيرقسمر ابراهيم فويزه693109207041

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-05حماه05160007739نوريهرئام ناصر الدياب693209207042

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.3520210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1874.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-08الالذقية06160027669منامريم غسان سلطان693309207043

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

356كاتب رئيسيوزارة المالية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال226.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-17حماه05200075647فوزهخلدون عبد هللا الرشيد693409207044
المعهد التقاني معهد1998-10-08الالذقية06160026258تمامتيماء ضاحي دغمان693509207045

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية367منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال74.1720210أسواق مالية

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حماه05010581692سعادهاله مصطفى عرفه693609207046
وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2171.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120013174لينالجين غسان معطي693709207047

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1100عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2718.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05120027450مريمحيدر عدنان احمد693809207048

الداخلية وحماية 

المستهلك

301فني لف محركات

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05140019056نظيره البيرقرنده ابراهيم فويزه693909207049
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-21حماه05120015301مثيلهعزة حكمت احمد694009207050
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال264.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-01حماه05050083100فاطمه محفوضأريج علي الشمالي694109207051

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1669.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05030043871خديجهسالم يونس السلوم694209207052
بشرى محمد نورس 694309207053

الجيجاوي

المعهد التقاني معهد1984-04-14حماه05010576099سكينه

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.2620070

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

72كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-16حماه05070014103عائشهأحمد مختار سلهب694409207054
المعهد التقاني معهد1994-01-02طرطوس10160135238فاديامريم محمد حامد694509207055

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال70.9320130تقنيات كهربائية

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1491.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05140020513رقيدهميس أديب جمول694609207056

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-20حماه05120005035منى شيخ عليزينه علي الدنيا694709207057
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05160013049هيامشغاف محمد ديبو694809207058

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120011740مريمعال أحمد العكاري694909207059
المعهد التقاتي معهد1994-12-18حماه05050169245سعادريما محمود محمد695009207060

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي نعمال69.9920170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-16حماه05010093813سهاموفاء أحمد سليمان695109207061

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-11حماه05050169219سعادفاطمه محمود محمد695209207062

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-18حماه05160001134فرودسهبه احمد عيود695309207063
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2341.0020155أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حماه05160055837سرواة رمضانعلي آصف محمد695409207064
وزارة التجارة الال1898.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-10حماه05180027814امينهوالء محسن قاسم695509207065

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

361كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-15حماه05010748901نزههناهي محمد اسعد695609207066

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05160048305رولهزينب غالب الحسن695709207067

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال62.3820200تقنيات كهربائية

وزارة الزراعة الال319.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-04حماه05120008830اكتمالعال علي جنيد695809207068

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة الماليةالال2387.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010594264كوثرمي محمد عادل االسكندر695909207069

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1499.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05180027862مادليناالء محمود قاسم696009207070

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال356.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-07-01حماه05140021704نايفههديه يوسف يوسف696109207071

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05100049543رجاءرشا عزيز يوسف696209207072

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حماه05180027459امينهبشرى محسن قاسم696309207073

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-20حماه05120000407وجيهه الحسنرنا دياب الحسن696409207074
وزارة التجارة الال1615.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100061988أميره عبد هللاورود أحمد عبد هللا696509207075

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20حماه05120008182أميرهلينا محسن خلوف696609207076

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 359كاتب اولوزارة الماليةالال1660.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-01حماه05120010184سعادآيه قصي أحمد696709207077

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال325.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-02حماه05140009040سيراغزوان فايز سعيد696809207078

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20حماه05120011130دالياايلين باسم سالمه696909207079
281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-05حماه05120005039منىحنان علي الدنيا697009207080
المعهد التقاني معهد1999-07-31حماه05050098870هناءجوليا عماد الدين السلوم697109207081

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال73.7820200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1984-01-03حماه05120037568تمرهايليان محمد حيدر697209207082

الزراعي

وزارة التجارة الال70.2420040انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 299محلل مخبري

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-07حماه05050129814أمال نصرهديمه بسام نصره697309207083
المعهد التقاني معهد1985-01-01حماه05120049153حميدههال محمد ساعود697409207084

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية نعمال66.4620070إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

77عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05110018635ظليمههيا عمران كيوان697509207085

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2342.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-14حماه05110031690صديقهوعد أشرف السلوم697609207086

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-05حماه05030008015منىجلنار أحمد بدور697709207087

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال72.6120210تأمين

المائية

953كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1973-06-28حماه05090011489عليا زهرهفردوس محمد استانبولي697809207088

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع964فنيوزارة الموارد المائية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال58.4319960تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1989-02-15حماه05010097690ناهدرجاء خلدون خاني697909207089

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.1920100

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

72كاتب

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-25حماه05050098992خديجهحنان حسن ديب698009207090
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وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2070.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05030037736مريمساره احمد دوكرلي698109207091

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-02-21حماه05050093009روالرنيم منذر ونوس698209207092

التجاري

وزارة التجارة الال76.6420190محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة الزراعة الال2628.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-01حماه05150008275بشرى جابربتول محمد علي الحمصي698309207093

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-07-02حماه05050093030روال ونوسريم منذر ونوس698409207094

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال68.6820210مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 286محاسب

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

72كاتب

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2175.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010300166زهورريم محمود قرفول698509207095

االجتماعية والعمل

364كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-26حماه05050019765رجاء حيدرحسن سالم الشيحاوي698609207096
وزارة االدارة الال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05010045550يسرىحسناء ياسين الخشف698709207097

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-08-29حماه05200013978هدىندى كريم يعقوب698809207098

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0920070تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05120000871مريمياسمين صالح العكاري698909207099

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالنعم1509.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-27حماه05010351475ردينهرغد نصر عيسى699009207100

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 370كاتب اولوزارة الماليةالال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-02-14حماه05150047641اكتمالروزينه هيثم ابراهيم699109207101

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

363كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05160010796محاسنشذا سليمان العلي699209207102

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال69.3220210تقنيات كهربائية

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25حماه05180018702هناءراميا يوسف حجل699309207103
وزارة االدارة الال209.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05120000879مريممها صالح العكاري699409207104

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية29جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05170046753نجاح حجلمريانا بعيته حسن699509207105
المعهد التقاني معهد1990-03-03الالذقية06090019525سحرفرح جابر زدابه699609207106

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4220130

المعهد التقاني معهد2000-03-15حماه05120007923فاطمه علوشحنين موسى أبو دره699709207107

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.4920210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-01-15طرطوس10110010281عميدا عليبلسم نضال محفوض699809207108

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.9220210عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1995-01-01الالذقية06090107498اميرهفرح محمد عمار699909207109

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربيةالال76.5820150

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حماه05170041319رمزيه سليمانرهف راتب سليمان700009207110
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05120012723جمانهمنار محمد سلوم700109207111

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة الماليةالال74.6120210تأمين

واإلصالح الزراعي

240مراقب

المعهد اعداد معهد1996-01-06حماه05150095917وفاءغزل محمد صالح700209207112

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6020190تربية موسيقية

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1616.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-08حماه05010322796خديجهاحالم انس نعسان700309207114
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-21حماه05200084437هديهايمان صبحي الصطوف700409207116
وزارة الزراعة الال488.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-10حماه05140017256تمره ديبماريا رضا ديب700509207117

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال356.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-04-24حماه05140006969عزيزه ارساقحبور محمد اسبر700609207118

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-14حماه05060035524هيام زعرورميس جمال زعرور700709207119

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال71.3020210

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-11-25حماه05140007614بصيره محمدصبا يوسف سلوم700809207120

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.8120060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-04حماه05030050871ثريارنا جودت علوش700909207121
المعهد اعداد معهد1997-05-25حماه05010326172ابتسام هرموشسوسن اصف العثماني701009207122

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9320180تربية موسيقية

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-09حماه05120013411غيداء سلومجميل عبد المعين رضوان701109207123
المعهد التقاني معهد1999-04-08حماه05100003752سعادحسن شريف الحسن701209207124

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2178معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال78.8920190

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2044.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-20حماه05020020180فاطمههاله محمد الرجب701309207125

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-16حماه05140017897حفيظهاحمد حيدر مخلوف701409207126

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.5720190تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1455.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08حماه05150097290عفراء المعروفميس علي شلهوم701509207127
وزارة الزراعة الال384.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-12-16حمص04010174753انتصارلبانه عبد الكريم المحمد701609207128

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1977-08-25حماه05140032091مريمسمؤال محمود احمد701709207129

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2178معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةالال62.0319980

وزارة الزراعة الال758.0019973ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-02-09حماه05220005375صولهمحمود علي النايف701809207130

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1984-01-07إدلب07010068718سلوىغفران احمد جمال701909207131

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1220040تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-08-30حماه05050058172جيداء عياشمحمد عدنان عياش702009207132

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال70.6720182آليات

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد اعداد معهد1985-10-19حماه05150019181سعادخوله عصام حسامو702109207133

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.4120060تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05120015138ناديا مصطفىحنان علي محمد702209207134

الزراعي

وزارة الزراعة الال85.7020050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-05حماه05010092858تركيةفادية محمود اسماعيل702309207135

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05030060035ناديهكارولين فؤاد حنا702409207136

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال75.2420120تخدير
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وزارة الزراعة الال443.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-15حماه05100036858صفيهوفاء محمود ابراهيم702509207137

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05140017922مناصفحمزه ميمون مخلوف702609207138

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االقتصاد 2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5320210

والتجارة الخارجية

275كاتب ضبطوزارة العدل134فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2117.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05170022341حسنه ناصرسيرينا فايق ديب702709207139

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-06-11حماه05150026181هيامنوره محمود شاويش702809207140

الصحي

390مساعد فني أولوزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال72.1420210مخابر

وزارة الزراعة الال400.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-02حماه05140026691دابله عباسمشيره ابراهيم حسن702909207141

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-20حماه05120030675عزيزهحليمه محمد محمد703009207142

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-04حماه05150051997بندرفاتن أحمد جوريه703109207143
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-28حماه05160012487امل الزناتيسلوى احمد العبود703209207144
المعهد تقاني معهد1999-01-01حماه05010022290فاطمةبتول اسامة عروب703309207145

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال82.7520180مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05050103686احالمتهامه محمد الحالق703409207146

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

366منشئوزارة المالية2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6320150

المعهد التقاني معهد1996-01-30حماه05160027782ابتساممحمد عدنان ابراهيم703509207147

الهندسي

وزارة التجارة الال63.9020174المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل359طبوغرافيوزارة النقل313فني قبان أرضي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3598.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-01إدلب07010156235عائشةسارة عيسى معري703609207148

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1998-06-09حماه10220035472نجوى مرهجريما لؤي سليمان703709207149

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.2820190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1872.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-13حماه05050059840ايناسغنوه رياض الشيخ ياسين703809207150

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05050170890ثناءايمان اكرم عبدهللا703909207151

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

366منشئوزارة المالية2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5420150

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010520234هاال حديدميس باسل ضاهر704009207152

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2120180تربية موسيقية

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1401.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-05-01حماه05010311817عليا االبراهيمهبه هللا خالد االبراهيم704109207153

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10حماه05120030837تاجيهاميره محمد مسطرين704209207154
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-01حماه05160019428كلتومرقيه ابراهيم كفا704309207155
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05110105369خالديهخوله محمد الحسينو704409207156

للمراقبين الفنيين

وزارة التجارة الداخلية 357مساعد مهندسوزارة النقلالال73.5620200التصميم الداخلي

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 313فني قبان أرضي

المائية

973فني

وزارة الشؤون الال1876.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-21حماه05120017954اسعاف العبد هللاميرنا محمد سلوم704509207157

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال145.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-14حماه05050085901مريمختام محمد الخطيب704609207158

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة نعمال268.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-20حماه05150080633فاطمهتهاني أحمد سليمان704709207159

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد اعداد معهد1996-01-30حماه05010564443انطوانيت زيادهريتا نزيه العبود704809207160

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2320160تربية فنية

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1859.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-29حماه07160084102سيلفا اللقاساتهبه محمد الغفري704909207161
281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-06حماه05180026237ابتسام عباسشذا محمد عباس705009207162
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200009168ريمهساره وليم بيطار705109207163

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1209.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حماه05010068726سحرسلوى عبد الكريم دبساوي705209207164

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-05حماه05010056801داللباسل خالد شمطيه705309207165

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10حماه05200073424ليلى الحسنمشيره فايز ملحم705409207166

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05220024239عائشهعفراء احمد الدرويش705509207167
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05220013418عدله البشواحالم سعيد المحمود705609207168

المحلية والبيئة

12شرطي

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة976فنيوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3166.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-04-20حماه05190002416رتيبه السكافهبه محمد محمد705709207169
وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1474.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01حماه05100043640دجانارأد نزار عبد هللا705809207170

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-07-01حماه05010729970جهيدهجوليا عادل الخضور705909207171

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6220070تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-01-10حماه05010583960عائده دبساويهبه هللا عبد الرحيم سلطان706009207172

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مصرف سورية 275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال77.4020210

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-04-20حماه05150055671حياههويده محمد يونس706109207173
المعهد التقاتي معهد1997-02-17حماه05050146916ابتهالربا علي العلي706209207174

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال71.5020190مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2400.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05120029574مثيلة فياضبشرى علي برهوم706309207175

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال131.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-01-20حماه05030037804سعادوردة أحمد كيجاني706409207176

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

وزارة التجارة الداخلية 1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2383.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-06-01حماه05150081549يسرة داؤدمحمد يوسف عصام محمد706509207177

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1020فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05180027846عبير عليهبه سمير علي706609207178

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3220200تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1254.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05220003872فاطمهمنفيه عبد االبراهيم االحمد706709207179
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-13حماه05100056714هيفاء الخنيسهمنى محمد سقر706809207180
278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-23حماه05150007060نهلهسلمان محمد اسكندر706909207181
وزارة الموارد 1105عامل مهنيوزارة الكهرباء269عامل لحاموزارة الصناعةالال247.0020023حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-01-07حماه05140001150حمصينزار وجيه مسعود707009207182

المائية

974فني

المعهد التقاني معهد1993-08-13حماه05100056713هيفاءغنوه محمد سقر707109207183

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال63.3920180عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

المعهد التقاتي معهد2000-01-27حماه05050132822هدىبتول حسن الحيدر707209207184

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال89.0320190مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10250001242سوسنلوزاليا يوسف علي707309207185

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2058.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05120015390هيفاءميرنا ابراهيم بري707409207186

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05220013777نور دبدوبثائر أحمد الضامن707509207187

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربيةالال62.5020173تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1983-05-01حماه05120012120روزه حميدههال عزيز صبوح707609207188

الهندسي

وزارة التجارة 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال70.9520060المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حماه05050114097نزيرهغنوه انور محمد707709207189

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1981-01-01حماه05100056701شهيرهعهد عبد العزيز صقر707809207190

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2086مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020050

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-19حماه05050087175سميره مقداداريج معروف مقداد707909207191

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2448.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-04حماه05160036691فاطمةرزان حسن أحمد708009207192

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المائية

958كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05050173770فاطمهعبير حسين سكماني708109207193
المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05160009249نوفهأحمد صالح قاسم708209207194

الصناعي

2164معلم حرفةوزارة التربية2166معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8420127تبريد وتكييف

المعهد اعداد معهد2000-10-20حماه05200016031ندىآنا غيث فالحه708309207195

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.2820200تربية فنية

وزارة الزراعة الال978.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-03حماه05100041646حكيمه احمدنهيده عبد الكريم ابو كحله708409207196

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1545.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150095964وردةالرا صطام سرحان708509207197
280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-07حماه05120003204وفيقهعلي أحمد فياض708609207198
وزارة الزراعة الال465.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-02حماه05140017854شعله سلمانأوتهام رشيد سلمان708709207199

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-12-29حماه05050008801حنان سيفوهبه وليد عوده708809207200

التجاري

وزارة التجارة الال73.6720200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

377كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة الال1584.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20حماه05140005388إيران عليمايا رايد إبراهيم أحمد708909207201

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 13جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1999-04-20حماه05050059185زينبزينه أحمد كبار709009207202

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.5120200

تقاني

مصرف سورية 402

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-17حماه05170044546حلوةعيسى ميهوب داؤد709109207203
وزارة التجارة 369كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1875.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-07حماه05140004872غاندينارا طالب علي709209207204

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-10حماه05140000472كليمه احمدبشرى مسلم احمد709309207205
المعهد اعداد معهد2000-03-09طرطوس10280017976ساميهعلي احمد صقر709409207206

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1120200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1995-01-18حماه05070014836مريم الخدامرابعه فخر الدين عفوف709509207207

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.0420150إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المهعهد التقاني للطب 

البيطري

42

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-26حمص04010432320ماريااسيمه علي يازجي709609207208
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-07حماه05090000651خوالفاطمة كنج سيفو709709207209
المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010454011نوفة الدرويشنداء محمد الدرويش709809207210

الصحي

1016فني مخبروزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.1120140مخابر

المعهد اعداد معهد1993-01-20حماه05020062480فطيمسميره حسن بلوظ709909207212

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالنعم70.1020150تربية فنية

المعهد التقاتي معهد1999-01-15حماه05120043416نصره الضاهروالء خالد األحمد710009207213

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال62.7720210تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد اعداد معهد1997-01-10طرطوس10280006413هاللمى محمد محمد710109207214

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6420180تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1437.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-25حماه05030035072امال العليسعاد محمد محمد710209207215

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال389.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-05حماه05100038817مدنيابلسم صالح سالمه710309207216

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1821.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-20حماه05030029431فاطمة اسماعيلهند محمود اسماعيل710409207217

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-17حماه05200093548شاديهمنير عبد العزيز فارس710509207218

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 5شرطي

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه90010267251شادية الحسينفاطمة كمال حمدان710609207219

الصحي

1016فني مخبروزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.9120210مخابر

وزارة التجارة الداخلية 359كاتب اولوزارة الماليةالال1803.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140001589ساميا قره جهنممايا ناجح هيفا710709207220

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

85قاطع فاتورةوزارة التربية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-15حماه05120041401رفعهعطاء خالد الحسن710809207221
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05120041398رفعه األحمدبراءه خالد الحسن710909207222
85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1907.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05160045255اعتدالماري حسن نعامة711009207223
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-18حماه05070011945فاديا سليمرزان محمد العبد هللا711109207224

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10حماه05050005620رجاءغنوه نصر المولي711209207225

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05010563873غرامنور الصباح مازن دبساوي711309207226

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال74.2420210

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 27

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2120.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120041407رفعه األحمدبهاء خالد الحسن711409207227
وزارة االقتصاد الال1476.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-29حماه05150083722رانيا حجلراما محمود وهبي711509207228

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2000-03-21حماه05010495444زهرهسالفه عبد الرزاق المراد711609207229

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال82.1120200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة الموارد 2068مدرس مساعدوزارة التربية21

المائية

952كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال125.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-08-06حماه05010395036ضياءفاديه عبد الستار عبيد711709207230

المحلية والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال435.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-01حماه05120033443سعده جبورديانا سلمان الموعي711809207231

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد اعداد معهد1981-01-03حماه05030059744عليامياده راشد المحرز711909207232

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.0020020تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-11-18حماه05010636509عدلة العمرهاديه عبد الرزاق العمر712009207233

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال88.8420200المساحة

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1552.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-06حماه05050166771ميساءديانا احمد المحسن712109207234

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال2562.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-08-21حماه05070011948فادياريم محمد العبد هللا712209207235

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2046.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-21حماه05050142046جميلهديمه محمد االسعد712309207236

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1405.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-07حماه05150046882بسمهحنين علي محمد712409207237

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-24حماه05220009406فاطمهمروه عبد العزيز االحمد712509207238

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-15حماه05100045937سعده فاضلنايله جميل علي712609207239

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-31حماه05220022523خالدية االحمدجنات مخلص االحمد712709207240

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1720160تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1229.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01حماه05020079374ندى حديدزينه صالح الحاج محمد712809207241

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010230181خيرية مجحوددره حسين مجحود712909207242

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1820180تربية فنية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2236.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010751038منى رحالصبحيه معتز فرحات713009207243

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1997.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-20حماه05010268308الهام سبسبينور اسامة سبسبي713109207244

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05160034034هناءسلمى محمد ياسين713209207245
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-25حماه05190025820انيسهعال عدنان اسبر713309207246
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2280.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05010241780فطيمرقيه خالد بوظان713409207247

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05220020736ختامخلود حسن المصطفى713509207248

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8920160تربية موسيقية

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حماه05160004365اريجرهف احمد وسوف713609207249
المعهد التقاني معهد1997-07-17حماه05050158043ثراءعلي هيثم خليفة713709207250

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة 981فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال70.3920180المساحة

المحلية والبيئة

23مراقب فني

وزارة الشؤون 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال2224.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05110001247منى شهيرةهديل صالح ابراهيم713809207251

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-24حماه05050003791نداء شمسينزهراء مصطفى درويش713909207252

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05110002029منىنادين صالح ابراهيم714009207253

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05140026676نظيرهبشرى رفيق علوش714109207254

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20حماه05170029468هيام عيسىهيفاء محمد عبيدو714209207255
المعهد التقاني معهد1989-04-02حماه05170013699فاطمةآصف سالم االفصع714309207256

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.89201110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة الزراعة الال426.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-08-10حماه05050002350فائزه علوشهبه خالد زوده714409207257

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1981-08-04حماه05200017246سميرهانا نديم زحلوق714509207258

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.0020050تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-01-02حماه05050147083لينانور مصطفى سمون714609207259

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال67.7620140التدبير فندقي

المعهد التقاني معهد1979-10-14حماه05050079790عتاب الحالقبشرى محي الدين جمول714709207260

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال63.5320000نقل ومواصالت

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-03حماه05050166404عتاب الحالقندى محي الدين جمول714809207261

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-26حماه05050095193سمعا سعدنجوى محمد الحركه714909207262

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1999-01-30حماه05160034045هناءنور محمد ياسين715009207263

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8320200

المعهد التقاني معهد1976-01-03حماه05210015165كسرهنوفه مثقال الرجو715109207264

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.8020020انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20حماه05140003975عقالغرام رفعت محفوض715209207265
وزارة النفط والثروة 975فنيوزارة الموارد المائيةالال272.0019923ميكانيكثانوية صناعةثانوية1972-08-14حماه05100044255عزيزهواثق ابراهيم نيشي715309207266

المعدنية

1098عامل مهنيوزارة الكهرباء1030فني ميكانيك
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال362.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-01حماه05110031767هندشيرين عبد العزيز شروف715409207267

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال405.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-06-28حماه05140003180صديمه محفوضيارا رايد غانم715509207268

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال2013.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-12حماه05160048620ظهيرهاحمد عادل المحمود715609207269
المعهد التقاني معهد1997-09-01حماه05160023358يسرى السليمانربا محمد حماد715709207270

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 955فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال66.5220170التصميم الداخلي

المائية

973فني

المعهد التقاني معهد1997-06-01حماه05010623896عيشههيفاء وحيد حاج محمد715809207271

للمراقبين الفنيين

572مساعد فنيوزارة الدفاع973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال64.2020180التصميم الداخلي

المعهد التقاني معهد1981-04-20حماه05030036809عواشمصطفى ياسين الحسين715909207272

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2176معلم حرفةوزارة التربيةالال64.8520022

وزارة الزراعة الال821.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-11-15حماه05140005533وزيره عثمانميساء يسير عثمان716009207273

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال64.7520030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-14حماه05140006311ليالسوسن ابراهيم حبيب716109207274

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 227مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1999-06-20حماه05010364727عائدهنورمان سابا الديوب716209207275

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1020200تربية موسيقية

وزارة التجارة الال229.0020061علميثانوية عامةثانوية1987-07-20حماه05140034890زاهيهرأفت كريم نعيسه716309207276

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100068905امللجين يوسف علي716409207277
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-14حماه05160013785زينبريما محمد عبد هللا716509207278

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1848.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-21حماه05160002957رابيا حسنمي سهيل اسماعيل716609207279

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-19حماه05100035237حسنههبة حيدر علي716709207280
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01حماه05100045819سعادزهور احمد نيساني716809207281

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05010259933داللرنيم سليمان النمر716909207282
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-30حماه05180008277شفيقهمياده عزيز محمد717009207283
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2160.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04حماه05030039992سلطانه االبراهيمباسله يوسف السليمان717109207284

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1503.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-08حماه05010521884جومانه حسابوصبا الياس محفوض717209207285

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد2001-03-16حماه05010063577سهامميسم غسان سفاف717309207286

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0020210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-03-08حماه05010674843وضحهليلى سهيل نعسان717409207287

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال68.3520120

المائية

979فني

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2031.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-21حماه05010521844جومانهرغد الياس محفوض717509207288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01حماه05050056867ساميالرنا علي شقوف717609207289
وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1701.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-24حماه05160052851نسرين دردارينغم زهير اسبر717709207290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-03حماه05120024770صباحرشا عبد الرزاق دعبول717809207291

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.9220170إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة المحلية 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال182.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-05-29حماه05200061229نجيبه اسماعيلعبد الكريم كاسر السعد717909207292

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17حماه05150073902آمالآيه محمد سليمان718009207293

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-20حماه05050008791ماجده شاويشصبا حسين عوده718109207294

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال84.1120200مصارف

المائية

953كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-20حماه05150105364نجوىنور عزت حسن718209207295

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.3720080

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05120034135فداءجيما منذر اسمندر718309207296
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1334.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100044137وجناتمايا سعيد نيشي718409207297

والبيئة

33شرطي

وزارة الزراعة الال379.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-06-05حماه05150069184محاسنرحا علي الصالح718509207298

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2072.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05220013512عدله البشواحمد سعيد المحمود718609207299

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-10حماه05100044132وجنات مظلومبنين سعيد نيشي718709207300

والبيئة

33شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05120045985وردهفاطمه طه الصطوف العمر718809207301
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10حماه05120043757فاطمه الحميدمنال صالح النوري718909207302
المعهد التقاني معهد1984-05-01حماه05140034947رسميهفاتن يوسف عميره719009207303

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال67.1120080األسواق المالية

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010046237فاطمةنجوى محمد سواري719109207304

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حماه05120035841ورده السلومرفا طه الصطوف العمر719209207305
504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-03حماه05160035864نعيمهسناء حسين دياب719309207306
وزارة االدارة الال2461.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01حماه05120020758فصيله حسنفادي عيسى فاتي719409207307

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المعهد اعداد معهد1988-05-10حمص04220003428شريفهاطاليه محمود العلي719509207308

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5320090تربية فنية

وزارة الزراعة الال383.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-05-05حماه05120021027رشيدهبانه عيسى فاتي719609207309

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

368 من 177صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1990-08-01حماه05010736351يسرىهبا حسن العلي719709207310

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة التعليم العالي 982فنيوزارة الموارد المائيةالال64.0420120

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة الموارد 24

المائية

968فني

المعهد التقاني معهد1984-05-01حماه05110021577ساميهانتصار احمد العلي719809207311

للمراقبين الفنيين

اإلنشاءات 

العامة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية954فنيوزارة الموارد المائيةالال70.4520070

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-28حماه05010465207نظيرهعلي رافع الشاهين719909207312
وزارة االدارة الال2304.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حلب02320031822مسيلهابراهيم حسين حالق720009207313

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المعهد التقاني معهد2001-05-01حماه05100009991حنان وردهكاتيا كريم جرجس720109207314

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.4920210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-09حماه05030024344ضحوكمايا محمد أحمد720209207315
المعهد اعداد معهد1989-03-14طرطوس10160045684هدىزينه محمود احمد720309207316

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5320090تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-01-23حماه05120048411افتكارحنين اسامة محمد720409207317

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة الال74.4920210تأمين

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 240مراقب

المركزي

74كاتب

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05150057871اسعافعفراء ابراهيم موسى720509207318

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال65.7420120

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

المعهد التقاني معهد1995-01-30حماه05140035477مروشهنادي مرشد خليفة720609207319

الطبي

405مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.1620160تخدير

2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3103.0020153تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-08-10حماه05150057869اسعاف حسنمهند ابراهيم موسى720709207320
وزارة الزراعة الال2630.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-09-09حماه05050158050ثراء الجرديعبير هيثم خليفه720809207321

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال4180.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-10حماه05130020491فايزهجنار فايز صالح720909207322

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-01-05حماه05160027450فطوم علوشرشا كاسر الشيخ علي721009207323

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5820120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-08-05حماه05150124357انتصارضحى يوسف ساعود721109207324

الهندسي

973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال66.8220210نقل ومواصالت

وزارة التجارة نعمال305.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-14حماه10010030730فلاير محمدتغريد نبيل سالمه721209207325

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010702448عبيررانيا محمود هنداوي721309207326

التجاري

وزارة التجارة الال77.3220200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد اعداد معهد1994-03-20حماه05140035821سعدىعفراء محمد عدره721409207327

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5020150تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-01-04حماه05160042285ملكهروان يوسف الربعوني721509207328

الطبي

388مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحة576محضر مخبروزارة الدفاعالال72.3820180مخابر

وزارة الزراعة الال3288.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01حماه05150071961حنانرنا درويش زيفة721609207329

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد2001-05-01حماه05200090502يسرىمنى محمود الدرويش721709207330

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.2020210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160026127غاده حسنمريانا ابراهيم درويش721809207331
وزارة التجارة الال278.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-27حماه05150107604اديبهريمه نايف مرعي721909207332

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد التقاني معهد1998-03-08حماه05010374008هياصفا جهاد الخاني722009207333

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال71.3520200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1544.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-20حماه05160007744وصالشيرين صالح الدياب722109207334
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-02حماه05150069188محاسنضحى علي الصالح722209207335
المعهد التقاني معهد1992-01-04حماه05010491429رجاءحنان خضر السراج722309207336

التجاري

372كاتب رئيسيوزارة المالية379كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال88.0020160تجاري مصرفي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1526.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140004059خبيره عمارلوتس أحمد دغمان722409207337
علي مصطفى المحمود 722509207338

الخدوج

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010384140فهميه

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1496.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-20حماه05160007742رناديانا منصور الدياب722609207339
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010426097فطيمعال حسين الخضر الشنتوت722709207340

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال83.8520210التصميم الداخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 50مراقب فني

والبحث العلمي

49مساعد فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27طرطوس10230008068هناءاقبال كامل عباس722809207341
1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2863.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2000-07-13حماه05050026763ياسميننغم كريم ياغي722909207342
المعهد التقاني معهد1995-10-14حماه05050075980فاطمه النحاسمريم عبد الكريم بصل723009207343

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة المحلية 963فنيوزارة الموارد المائيةالال87.8420160

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

973فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-26حماه05160038218جمانهغاده صالح سليمان723109207344
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1420.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01حماه05150071953حنانغزل درويش زيفة723209207345

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1308.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05050072594راميامايا عمار ورد723309207346
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-19حماه05140032706حسيبهايمان هيثم وطفه723409207347

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05090003030ميساءميراي ايمن الحالق723509207348

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-02حماه05050051161رويده رمضانفريحه محمد عيسى723609207349

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-06-26الالذقية06220001971وفيقهكنانه ميمون صالح723709207350

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.9520170إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 232مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1688.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-11حماه05050040562مطره العبدوريم مصطفى عبيدو723809207351

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05120016418خديجهوالء محمد حسن723909207352
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وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-19حماه05010625510ختاماحمد غازي النعسان724009207353

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05100009270مدينهنوره صالح سالمه724109207354

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05050068213فاطمهبسمه جمال الدين ملوحي724209207355

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال67.5720120عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة التجارة نعمال2155.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05160009966امالسوار ناجح السليمان724309207356

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

الجاهزة

273

وزارة االدارة الال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-15حماه05100018683مروشمرام شحادي عباس724409207357

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-09حماه05030044052فوزه ملحمسراء علي عزيزه724509207358

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2409.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-25حماه05140010017وظيفهحسين عبد المنعم حسين724609207359

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

363كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة الال2512.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07حماه05100039633مروشبشرى شحاده عباس724709207360

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2572.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-10-08حماه05150113816عفراء بركاتسوزان سلمان سليمان724809207361

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

الجاهزة

273

المعهد التقاني معهد1998-09-20حماه05050024434ختام بكورتسنيم خالد بربر724909207362

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال82.2820200إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05120051003سهيال صالحسندس محمد غازي725009207363

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-03-01حماه05160004800حسنانسرين محمود ابراهيم725109207364

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال61.2820080محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 91منشئ رئيسي

للرقابة المالية

18مدقق مالي

وزارة التجارة الال1947.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-02حماه05160032151غصونريم عيسى حبقه725209207365

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال238.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05100037298رغيداوئام نظمات حميدان725309207366

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2444.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-30حماه05140033447جهادهزين أحمد عبود725409207367

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية38جابي

وزارة التجارة الال2094.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-19حماه05050049920سهير مصطفىألين حسن اسماعيل725509207368

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

958كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2117.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100060280فاطمهمرح شعبان عبدهللا725609207369
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10حماه05160018102رفيدهنتالي محمود نعوس725709207370
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010145418خنساء أبو الفقراءسوزان محمد أبو الفقراء725809207371

التجاري

وزارة التجارة الال86.9920200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد2001-01-21حماه05120024000لوريسلبانه إياد مثلج725909207372

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال73.7120210مصارف

المركزي

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة التجارة نعمال3328.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-09-05حماه05150032791مريمحمزه علي درداري726009207373

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2146مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120051395ريمغزل موسى غازي726109207374

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1407.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120051051خزامهديمه اصف غازي726209207375

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2333.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05120033192نهيدهسليمان سعد الخطيب726309207376

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05030010340بهيجة الصالحرائدة شعبان الدبول726409207377

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-01-26حماه05010027232فاطمةلينا زكريا كيزاوي726509207378

للمراقبين الفنيين

اإلنشاءات 

العامة

وزارة التجارة الداخلية 357مساعد مهندسوزارة النقلالال73.7420090

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 313فني قبان أرضي

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد1998-05-07حماه05010333787قمرهزار صالح الدين زعتيني726609207379

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال65.4520210تصميم داخلي

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه06100006740الرازينب عماد ابراهيم726709207380
المعهد التقاني معهد1998-11-29حماه05050124867سهير شهابفرح أيمن ياغي726809207381

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2144معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال73.1020200

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120051389ريم غازيرؤى موسى غازي726909207382

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال67.2120200تأمين

المركزي

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية73كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال402.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-11حماه05100043785تمرهياسمين ابراهيم حمدان727009207383

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حماه05120051386سناءلين حسين غازي727109207384

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-11حماه05140025529كليمهسيبال شوقي القدار727209207385

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-05حماه05100062027فريزهميادة رياض الخليف727309207386

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-11طرطوس10100039109سعادروال مروان درويش727409207387

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-25حماه05020088845وكيلهأحالم صبحي المحمود727509207388

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05020088672وكيلهمرح صبحي المحمود727609207389

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-05-12حماه05010054386فاديه البوشينور عمر الخاني727709207390

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التجارة الال66.9020110

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-20حماه05140008900امينهضحى ضرغام خضور727809207391
المعهد التقاني معهد1997-09-01حماه05100037412نظيمه محمدهال هود اسماعيل727909207392

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.7420210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2146.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-02حماه90050006036جميلة حديريمحمود محمد الحيدري728009207393

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2948.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-03حماه05050055116سحروالء جوزيف ورده728109207394

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-26حماه05150007887فاطمهآالء طارق قزمول728209207395

المحلية والبيئة

35شرطي

المعهد التقاني معهد1995-05-06حماه05010609506ايماناميره سامر الحلبيه728309207396

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.0320160

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

72كاتب

المعهد التقاني معهد1991-10-31حماه10030002676ردينهايهام ايسر تقال728409207397

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.6520130زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 241مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة الزراعة الال461.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-02-07حماه05130042209نايفهروضة منير برنيك728509207398

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال839.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-03-01حماه05120014607فاطمهفايزه سليمان العلوش728609207399

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال417.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-02إدلب07180029915فاطمةعلياء محمد المحمود728709207400

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

المعهد اعداد معهد1991-05-10حمص04170055082شاديهايمان محمود طالس728809207401

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5620150تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05140020085دالل خيويزينب حسن سطوف728909207402
المعهد التقاني معهد1984-04-01حماه05150056700ناهي اسعدصفيه علي محمود729009207403

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.0720060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال443.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-14حماه05140032609امامهسلوى جديد سلمان729109207404

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-09-09حماه05010116320زلفىنور نصير الحالق729209207405

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2220170تربية فنية

المعهد التقاتي معهد1989-01-21حماه05010009440رندهداليا مسعف عمار729309207406

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.8320110مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-08حماه05150102683سميرهفاديا منير عباس729409207407
المعهد التقاني معهد1998-05-30حماه05050132088ريمرنين اكرم القطلبي729509207408

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2150معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8820200شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1999-12-15حماه05050069845مها الخطيبفرح احمد الخطيب729609207409

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5020200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-03-25طرطوس10090126017غاده تليجهرسيل رمضان رحال729709207410

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.1320140

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-02-03حماه05070042812شعيلهيسرى تميم الحمود729809207411
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه05100055912سهامسماهر صقر سالمه729909207412
المعهد التقاني معهد2000-08-15حماه05180009143ابتسامبلسم هيثم منصور730009207413

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال73.8420200نقل ومواصالت

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

24

وزارة الزراعة الال2933.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-20حماه05140025231فريزا حسنمحمد شله عديره730109207414

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة الال130.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-04حماه05010571014زينبروعة عمر عمار730209207415

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال298.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-16حماه05170047372عزيزه سليمانروجين جمال صيبوح730309207416

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد اعداد معهد2000-05-08حماه05170050654ليالسكينه عزيز محمد730409207417

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8520200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28حماه05050069823مهافايز احمد الخطيب730509207418
502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1778.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-31حماه05140019280وداد محفوضساندره علي اسكندر730609207419
المعهد التقاني معهد1998-01-01الالذقية06090101467فاطمهزينب حسن خضور730709207420

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2138معلم حرفةوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6420200

امون االحمد ايمان خالد الحسين730809207421

االبراهيم

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1208.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-15حماه05010414448

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-05حماه05090023449اسماءظالل محمد حبيب730909207422
وزارة الزراعة الال725.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-07-09حماه05140012347مروشانتساب جعفر نصور731009207423

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10حماه05120022421ميساءهيا فاطر خضور731109207424

المحلية والبيئة

33شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-20حماه05100038423سيطا سالمهحلى يوسف نصور731209207425

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-07-21الالذقية06020056683عطيهصالح جهاد جبور731309207426

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2106معلم حرفةوزارة التربيةالال62.8220070

المعهد التقاني معهد1984-09-04حماه05050153128حمرهانتصار حسين الشحود731409207427

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال90.7820060

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1984-01-17حماه05160044136رتيبهشذى احمد عاصي731509207428

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.9320060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01حماه05020088682وكيلهسحر صبحي المحمود731609207429
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2272.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05120020408امال ابراهيمماري مصطفى العلي731709207430
وزارة الزراعة الال389.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-11حماه05130026437ليالروساليا اديب سليمان731809207431

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1934.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-06الالذقية06160036687ابتسامنهى محمد سلوم731909207432

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-02حماه05020078714غفراننهاد احمد االحمد732009207433
المعهد اعداد معهد1988-05-17حماه05200002465عائده نجارنادين تامر الضاهر732109207434

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5320080تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال332.0020025ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05140032821جمانهراكان صالح حسن732209207435

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1323.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-09حماه05010507723آمالسعاد محمود السالمه732309207436
المعهد اعداد معهد1989-02-09حماه05200008465نهى داللهاديه كريم صدير732409207437

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.7220080تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-07-25حماه05140012233سريهمدحت نظير اسماعيل732509207438

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال222.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-24حماه05220000980ختمهمجدي احمد الخليف732609207439

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-13حماه10030042061ميادةصفاء هيثم هوال732709207440
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-05حماه05140025807خديجهكنين رامز غانم732809207441

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-08-10حماه05050046233املهادي وليد حبيب732909207442

للمراقبين الفنيين

981فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال64.3320115المساحة

وزارة التجارة الال153.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05010350607اميهرمى محمد اسامه داغستاني733009207443

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال233.0019983ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-02-01حماه05010324473سلمىايمن بركات شنتوت733109207444

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1101مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة الال181.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10حماه05100016201منيره احمدمجد سعود زاهر733209207445

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة الال1981.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05030059671غادهمارينا ابراهيم الخضور733309207446

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2890.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-10-15حماه05090026845سوالفحنين طالل كفا733409207447

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1334.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-09حماه05010545296ابتسامريام دحام الشيخ يوسف733509207448

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2236.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-05حماه05120038447جهينافاديا بدر جاروش733609207449
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1797.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-08حماه05220005121فطيمأسماء خالد الناصر733709207450
وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020136أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-08حماه05020054000صبريهناهل عبد العزيز ضامن733809207451

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1977-03-15الالذقية06020033524زينباصف كامل امهنا733909207452

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربيةالال63.1219990تقنيات كهربائية

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حماه05140033297سهاموسيم محمود رضوان734009207453
وزارة االدارة الال1912.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05010599046جومانه جلعوطضعون عبود دبيس734109207454

المحلية والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-01حماه05070019288شهيرههوازن رزق نيوف734209207455
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-27حماه05010512923غنجهصالح عبد هللا االبراهيم734309207456

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال162.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-07حماه05150050516نورهريم احمد سليمان734409207457

الداخلية وحماية 

المستهلك

358كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المعهد التقاني معهد2000-06-20حماه05010389758ملك المغربيهند احمد مياسه734509207459

للحاسوب

371كاتب رئيسيوزارة المالية2128معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال75.0320200شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-08حماه05180013221حياة محمدسمر محمود سليمان734609207460
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-09حماه05190009876ليلىصفاء خليل ابراهيم734709207461
وزارة الزراعة الال1066.0019993ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-06-15حماه05050075676ناجيهجمال معن غالي734809207462

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حماه05010091854عائشهنائلة فاروق الحفيان734909207463

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-25حماه05010218077صباحبتول زياد النشمي735009207465

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7320150تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-02-04حمص04010450436شمسههند حسين الحسين735109207466

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.5720140

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1985-02-15حماه05160027296عزيزه العليداليا فائز الحسن735209207467

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال66.8920100تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05010638378وصالاالء مروان الحاج735309207468

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال68.7120210تصميم داخلي

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

الهندسي

29

المعهد التقاني معهد1996-02-24إدلب07110060789خديجةمريم محمد سلوم735409207469

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال71.1620160طب طوارئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15طرطوس10230026413ليلىراما علي حسين735509207470
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-26حماه05150040280لطيفهميساء حسن زينه735609207471
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-18حماه05100001591غانا وردهمرام جرجس ورده735709207472
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1290.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05100043461روفاميه صالحهبه محمد الصوص735809207473
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1370.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05100043462روفاميه صالحروبى محمد الصوص735909207474
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-01حماه05120045594مياسهيسار احمد تقله736009207475
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2536.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04حماه05200062770ثنيه الشيخواهيا غازي االحمد736109207476

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-12حماه05010285770اميرهمريم ياسين الرحال736209207477

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال69.6020200تصميم داخلي

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

الهندسي

29

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-28حماه90050005377نجوىآيات درويش درويش736309207478

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120031429كهرمان عبدوريفان هيثم عبدو736409207479

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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المعهد التقاني معهد1995-09-14حماه05180024703حميدهنتاليا محمد جعفر736509207480

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال64.2220170التدبير فندقي

امون االحمد مريم خالد الحسين736609207481

االبراهيم

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1949.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05010414363

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال371.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-03-01الالذقية06160035322رابيهاحالم نديم بويشي736709207482

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-07حماه90050005619نجوى حسنمحمد درويش درويش736809207483

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-03-01طرطوس10180005778ربيحهسهى محمد محمد736909207484

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3920130تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20حماه05140016101نبيلهفاطمه علي حسنه737009207485
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1983.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حماه05020006444هدىوفاء محمد سليم الموسى737109207486

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-18حماه05090017114حنيفهرمال مهدي دردر737209207487

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-28حماه05160028797فطيمباسل آصف حالق737309207488
المعهد التقاني معهد1993-01-14حماه05130026397جميلهمرح محمد حمدان737409207489

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال70.1220120مصارف

المركزي

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية72كاتب

المائية

967كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال385.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-10-31حماه05050056601نجاة عبد القادروسام علي زينه737509207490

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 214مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد اعداد معهد1999-02-06حماه05010043554مرفت العمرسالم حمدو الحزواني737609207491

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3520180تربية فنية

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-01حماه05180030791منتهى عباسايا حسن حسن737709207492
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2387.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05120043793غيضهغنوم خالد العبيد737809207493
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-15حماه05140025127فطنه زعرورمحاسن جمعه طه737909207494
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-05حماه05150086255بديعهيسرى ديب شاويش738009207495
المعهد التقاني معهد1994-01-21حماه05010111060منىزاهر حسان رحيم738109207496

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال68.5620150طب طوارئ

وزارة االدارة الال2148.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06حماه05020051145آمنهيوسف خالد الضامن738209207497

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1000جندي إطفاء

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010050185رولى الفرا حنتورنادين عبد الجليل زغلول738309207498

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5720180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-05حماه05010620676رنجوس الحسينكاترين دياب الحسين738409207499
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010149449نورلمى عمر الخاني738509207500

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال77.7020200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد1994-01-05حماه05120025499منىمحمود محمد الحايك738609207501

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال60.4520210مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 286محاسب

واإلصالح الزراعي

مصرف سورية 240مراقب

المركزي

73كاتب

279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30حماه05050138081فاطمهضحى رعد موسى738709207502
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120042233فاطمهريم احمد حسن738809207503
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2415.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-05حماه05120019210ماجده األحمدوالء أحمد الخضر738909207504
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-20حماه05140025126فطنهميساء جمعه طه739009207505
المعهد التقاني معهد1993-02-18حماه05010239907ميادهرشا حيان القوجي739109207506

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد 275كاتب ضبطوزارة العدل2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7920160

والتجارة الخارجية

134فني

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05100011244رفيقه العجيرند سمير فريج739209207507

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية367منشئوزارة الماليةالال60.2920200أسواق مالية

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة نعمال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10حماه05100039719سوريهشيرين يوسف ورده739309207508

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1985-01-02حماه05150002409خديجه الشيخ عليمنى انور شبيب739409207509

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال75.2220040

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1986-08-01حماه05150015397نجوى حسامونوره انس حسامو739509207510

الصناعي

وزارة التجارة 574مساعد فنيوزارة الدفاع2120معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3120070تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة الال203.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-29حماه05100066233مدينهريم توفيق حسون739609207511

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-15حماه05120009528عائدهحنان محمد جروا739709207512

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2618.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05110003145نظيره الطونضياء أحمد المحمود739809207513

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1618.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150090125زينبعفراء خضر وسوف739909207514

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال188.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-02-19حماه05010561291سلمىلمى حسن نجار740009207515

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال3090.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-01حماه05140011617هناء داليزينه حسني ابراهيم740109207516

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1615.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-16حماه05150062237سماهر العمشهحنان وجيه محمد740209207517

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2266.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-04-21حماه05010456909نوره العبدهديل دمر الخليف740309207518

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1980-01-04حماه05010626660نزههدعاء محمد سعيد الطويل740409207519

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.0020000

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05220014619صفيه السويدريم عبد الرزاق اسويد740509207520
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05120054525فاطمة الضاهرشذى علي علي740609207521

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-01-10حماه05020021583مريممنال عبد هللا العتر740709207522

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3120040تربية فنية

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1987-06-01حماه05150119839مفيدهعدنان أكرم الدرويش740809207523

زراعية

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةنعمال306.0020065

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

407

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-22طرطوس10220015745نزهةمرام علي عباس740909207524
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-27حماه05050113866رودينارغد ماهر الحركي741009207525
وزارة االدارة الال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-13إدلب07090128266سعادنجوى عمر كبريتي741109207526

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة النعم3161.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-06-16حماه05010366610وردهسومر ياسر الشنتير741209207527

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة307فني خراطة

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1995-08-24حماه05050003145هااليمام رائد الدبيات741309207528

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال72.4820150

وزارة االدارة الال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-25حماه05070029409نسيبهناديه صهيب العبدهللا741409207529

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-03-29حماه05010159590سهاموالء كامل الباكير741509207530

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال69.1920120التصميم الداخلي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05100006736عليارهف جميل الديبو741609207531
المعهد التقاني معهد1996-05-06حماه05050007003منى السقانور محمد المحمد741709207532

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال63.1420170غذائي

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01حماه05100047928عزيزهنادين علي الديوب741809207533
356كاتب رئيسيوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال168.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05160036054ندىعشيره علي محفوري741909207534
المعهد التقاني معهد1982-01-01حماه05050007017فاطمهاحالم خليفه المحمد742009207535

الصناعي

وزارة التجارة الال61.6720040تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 282فني كهرباء

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع310فني صيانة كهرباء

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال229.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05200052395شعيله االحمدضحى احمد المحمد الدناور742109207536

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010340003ريمدينا خالد الصيرفي742209207537

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3520200تربية فنية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2191.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01حماه05140001097سيطه أسعدمياده محمود ابراهيم742309207538

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1385.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-05حماه05030064267مونههديل رمضان الوسوف742409207539

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال938.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-03-01حماه05050179408صباحمياده حاتم ونوس742509207540

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2366.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05120012709منيرههديل محمد سلهب742609207541

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

58قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة االدارة الال109.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-01حماه05110008867فطيم صطوفعائشة محمد فارس صطوف742709207542

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-25حماه05160021545أميره حنطوإيباء حسن حنطو742809207543

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال82.0620200غذائي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01حماه05170010931مضيه بنارهام صالح منصور742909207544
غيداء تيسير العبدهللا العبد 743009207545

الرحمن

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010291721امينة

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال70.4020200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل29

المائية

973فني

وزارة التجارة الال2816.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05010948745كوثرمنير حمزه تالوي743109207546

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 287محاسب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-07حماه05060009349نجله الشماليمريم عمر حسن743209207547

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال2304.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-04حماه04030002219عناءرهف وفيق عمران743309207548

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1917.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15حماه05110063488جمانهسنا محمد كحالوي743409207549

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-23حماه05200021947ناديا ابو ديابماريا جبران كرم743509207550
المعهد التقاني معهد1993-08-10حماه14020067661يسرى الدعاسصفاء محمود الحوراني743609207551

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال66.3020160

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2381.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-14حماه05100060771حميده فقريويريم حسيب سليمان743709207552

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10حماه05120010646رمزيهعندليب محمد قبقلي743809207553

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-07حماه05050000502ايمان عبيدونسرين اكرم عبيدو743909207554

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-01حماه05140005203هاجرسمر نمر محفوض744009207555

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100040556سطوهمايا اسعد ديوب744109207556

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية278محاسبوزارة الصناعةالال333.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-24حماه05090011176ميليا زهرهوالء حسن الحاج حسن744209207557

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15حماه05100037982عزيزه سمندررامه يوسف محمد744309207558
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وزارة الزراعة الال2974.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-18حماه05180009497غادهمايا سليمان علي744409207559

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-18حماه05110031275مياده طالبجنى مالك محمود744509207560
وزارة التجارة الال1838.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-25حماه05050088871سعاد الريمهرنيم علي اسماعيل744609207561

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05050088872سعادروان علي اسماعيل744709207562

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال88.6420180

المعهد التقاني معهد1998-04-19حماه05160021541اميره حنطواالء حسن حنطو744809207563

الهندسي

وزارة التجارة الال72.3120210المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-12حماه05200095562نبيها زليخهرشا عبدهللا خضور744909207564

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-06حماه05160047368روادوالء سليمان االبراهيم745009207565

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-20حماه05110031252سميرهيارا طالب جديد745109207566
المعهد التقاني معهد2001-01-14حماه05190009771غصون يوسفبتول محمود ابراهيم745209207567

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.6420200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019993أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-14حماه05010105068حليمهبشار رشيد قدور745309207568

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة33شرطي

المعهد التقاني معهد1999-01-28حماه05050103422نجاح السكافيمار علي المولي745409207569

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال85.8320180

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05060004073دارين درويشأليسا هيثم محمد745509207570

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-07-17حماه05050038006فاطمه الحموينغم اسماعيل موسى745609207571

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال87.4320200

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-08حماه05120038786خديجهعلي محمد جاروش745709207572
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-04حماه05120020085نظيمهالهام علي عبود745809207573

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-27حماه05150109014مفيدهختام اكرم الدرويش745909207574

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال408.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-27حماه05050099749مريموئام احمد ثلجه746009207575

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010236562مريم النصراسراء محمد خير عباس746109207576
368كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة الماليةالال1312.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010236578مريمفاطمه محمد خير عباس746209207577
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05110027218ايمان العيسىبتول ابراهيم المحمود746309207578

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.8520210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 238مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-15حماه05100055432شهيره شاهينوالء صالح الشاهين746409207579

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-09-21حماه05150008033كوثر فاعورنوال طالل هواش746509207580

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال65.1120100مطبخ وحلويات

المعهد اعداد معهد2000-01-20حماه05010443923امينه السلومفاطمه محمود السلوم746609207581

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8520210تربية موسيقية

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05160017154جنيدهعاصم عيسى شمالي746709207582

المركبات

وزارة التجارة الال2588.0020150

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-11حماه05100068557التهاممجد حافظ جنيد746809207583

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06حماه05090005956أمل زيدانرزان ناصر زيدان746909207584
وزارة االدارة الال1355.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05100046536ابتساميونس محمد ونوس747009207585

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة الال192.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-13حماه05100037653كريمه صقررؤى هيثم عاقل747109207586

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 29جابي

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15حماه05120054379ندوى الخابوريرينيز فيصل الحوراني747209207587

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05010244487كفاحمي محمد اليوسف747309207589

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9920150تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-16حماه05100031805جهينهعلي محسن سالم747409207590

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1685.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-20حماه05010554060صفاء المحمدريم صالح اليوسف747509207591
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1374.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-25حماه05120073492سمر الحورانيبراءه محمد الحوراني747609207592
المعهد التقاني معهد1984-10-15حماه05210004636سارهمادلين حسين الرحمون747709207593

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال64.4620180محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال157.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100036367عزيزهميسم ابراهيم ابراهيم747809207594

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة الشؤون الال127.0019870علميثانوية عامةثانوية1968-07-16دمشق01010164363فريده حلبيخديجه محمود كيالني747909207595

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال182.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-08حماه06010170281اليدهميساء نصري فرحات748009207596

المائية

957كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-06-16حماه05010107377ميادهأديب عبد هللا الحاج748109207597

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال64.07201110

وزارة التجارة نعمال1934.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-09حماه05010209488غصون يوسفاحمد حسين عمران748209207598

الداخلية وحماية 

المستهلك

361كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

المعهد التقاني معهد1988-09-29حماه05050031514رجاء السيدمحمد علي ابو اسماعيل748309207599

الصناعي

2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربية2166معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0420109تبريد وتكييف

المعهد اعداد معهد1984-09-09حماه05200021950نادياسليم جبران كرم748409207600

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3720040تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1825.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-17حماه05010356731عزيزهحامد احمد شيخ محمد علي748509207601

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 32شرطي

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حماه05010175260نداءحكمت ابراهيم نينو748609207602
المعهد تقاني معهد1989-10-01حماه05010274568كوكبمحرز اسعد الحيدر748709207603

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال73.0420129دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة التجارة الداخلية 1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال294.0020068الكترونثانوية صناعةثانوية1988-10-23حماه05150029607شهيرةمحمد حسين المحمد748809207604

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 305فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

المعهد اعداد معهد1998-05-10حماه05010736374بديعهمحمود احمد العيسى748909207605

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720192تربية فنية

وزارة الزراعة الال281.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-03حماه05010018040ريمهنور عمر حوا749009207606

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1996-07-08حماه05050007692كاترينايهم حرب الراعي749109207607

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربيةالال82.7520160

وزارة الزراعة الال910.0020018ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-10حماه05140028198أمل عيسىعالء عزت الصوص749209207608

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010259615هاديهآالء عبد الرزاق الصقار749309207609
502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05050021085مهدهطلعات عبد هللا المحسن749409207610
وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2419.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020049712هزار نعسانعائشه أحمد رمضان749509207611

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-05حماه05150129280زانهجمانه محمد قدوري749609207612

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1486.0020179أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-05حماه05170036258مهديهعمار محمد حناوي749709207613
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010366448رجاءتسنيم غسان فرج749809207614

التجاري

وزارة التجارة الال78.4420200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

المعهد التقاتي معهد1999-01-01حماه05090004555ختامعنان موريس زيدان749909207615

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال73.1020200مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1985-01-05حماه05010407541رضيهنسرين محمد بشير حاتم750009207616

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال63.2720070

والبحث العلمي

رسام في المعهد التقاني 

الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع26

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

المعهد التقاني معهد1997-05-06حماه05010215587هدىسالم عبد الناصر لطفي750109207617

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال81.6520180

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 366منشئوزارة المالية17مدخل معلومات حاسوب

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-15حماه05190028357سميره عليليال تيسير علي750209207618

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال249.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-12حماه05020010707كوثر المحمودربا إبراهيم المحمود الخليل750309207619

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-30حماه05150076512وحيدهخوله بري كعدي750409207620
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08حماه05050049995هيفاءماريا صالح الدين زين750509207621

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09حماه05140004860ندوه مسعودربا مروان علي750609207622

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1995-02-10حماه05050088266مها دخيلغزل عماد خدوج750709207623

للعلوم المالية 

والمصرفية

987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم61.5520160أسواق مالية

غصون ابو ديوب نرمين عكرمه ابو ديوب750809207624

سعيد

وزارة الزراعة الال403.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-07-05حماه05110001171

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-14حماه05010221647فوزيهنسرين ابراهيم اليوسف750909207625

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010003408مروههال صفوان طنبر751009207626

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-17حماه05150052977فادياارجوان عماد مخلوف751109207627

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.3920160إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-12حماه05150051642راغده قشوهديمه ياسر زبيدي751209207628
المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05020078669سحرأمل جابر القاسم751309207629

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.5620160إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال128.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-12حماه05150052755خديجةروان عائد قشوه751409207630

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-27حماه05110039576مهجهدوالت ابراهيم شامو751509207631

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05200078599رفعهفاطمه علي اليوسف751609207632

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-11حماه05010313109هال السعدميس صالح اليونس751709207633

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1504.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-26حماه05010165042فاتنميساء فيصل عنوش751809207634

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-22حماه05010526695سميره رحالمروة زكريا السطور751909207635

التجاري

وزارة التجارة الال80.3020200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2070.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25حماه05140011762اكتمالرفيف غسان حسن752009207636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-05حماه05150083940نورلوسين علي حمود752109207637
وزارة الشؤون الال2151.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140018329آمالسامر محسن بردان752209207638

االجتماعية والعمل

950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-12-01حماه05150072312خزونبيان سليمان حاصوري752309207639

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.6220140

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

التربية معهد1989-05-15حماه05090013059لينا الجرريليال محمد جاكيش752409207640

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6020090
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1997-03-20حماه05220025048آمنهمريم عمر الحمدو752509207641

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية955فنيوزارة الموارد المائيةالال64.5320180

المائية

981فني

وزارة الزراعة الال374.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-08-09حماه05050040719نجاحالره عالء الدين بربور752609207642

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-30حماه05070002135اميرهسهى ناصر الجداري752709207643

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160015135سناءلبنى عيسى حسين752809207644
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2530.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-17حماه05120018873سناءايمان فواز عبد هللا752909207645

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05150088070مريمأروى محمد علي753009207646

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-02-24حماه05140033659نهىمنوى جهاد بناوي753109207647

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.4520150زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3631.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-10حماه05150082660دوالبتول سالم علي753209207648

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1106مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

التربية معهد1989-07-10حماه05100041335غامرا ابو كحلهميديا عزيز سعيد سقر753309207649

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2120110

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2129.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05120018227ختاممرح جهاد سليمان753409207650

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10حماه05200079861امينهصفا خالد السعران753509207651
المعهد التقاني معهد1989-01-05حماه05160010339حياةنجاة علي خطيب753609207652

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال72.9820090التصميم الداخلي

المائية

973فني

المعهد اعداد معهد1998-01-30حماه05010731116سندساماني موفق العيسى753709207653

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6620180تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25حماه05100038740دالرشا نايف سليمان753809207654

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-28حماه05050046878سميرهسها احمد ديوب753909207655

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-06-06حماه05140011611هندمحمد راشد ابراهيم754009207656

الزراعي

وزارة التجارة نعمال69.2820180انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2175.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140003313ركينهعزيزه نعيم ابراهيم754109207657

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-02حماه05120012516ميساءكاترين درويش سليمان754209207658

الطبي

576محضر مخبروزارة الدفاع390مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال70.4020110مخابر

وزارة االدارة الال142.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حماه05200034195حليمه العلياحمد غالب الرحمون754309207659

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 5شرطي

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20حماه05140004092نوفهسمر محمود غانم754409207660
363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2173.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حماه05120038838نقيه جاروشهال عبد الخالق جاروش754509207661
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-01حماه05200083597روضهخالديه عبد الحميد علي754609207662

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25حماه05180010703ياسمينخليل ماهر شاهين754709207663
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-15حماه06090028793غزالهشيرين عبد الكريم حبيب754809207664
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2303.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-31حماه05140009666سروةبشرى علي قره جهنم754909207665

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05140013719رانياميراي نزيه صبيح755009207666

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1385.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140003314ركينهمايا نعيم ابراهيم755109207667

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05050148608حاجه دعبولمحمد علي العيسى755209207668
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-03حماه05170030431انيسهنبيله عبدهللا صطيفي755309207669

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2278.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-02حماه05100019690جوريه الفارسندى سليمان الفارس755409207670

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-07-11طرطوس10240002468وفاءلمى وحيد حمود755509207671

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9620180تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-14حماه05180030559عزيزهرويده نوفل حمدوش755609207672
وزارة الزراعة الال292.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-13حماه05150089179خديجهنسرين سليمان شاهين755709207673

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1106مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

وزارة الزراعة الال351.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-02-10حماه05120003683تماثيلهيفاء أحمد زيود755809207674

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-02حماه05140018150سريهحبور أسعد بردان755909207675

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-06-25حماه06100000152نعمى سعودسهر معن عثمان756009207676

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2320130تربية موسيقية

وزارة الزراعة نعمال402.0020046ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-07-31حماه05160026786فاطمةفراس مصطفى الحسن756109207677

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

226مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-11-03طرطوس10100005227اميرهعصام حمزه الشعار756209207678

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2166معلم حرفةوزارة التربيةالال69.0620100تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

المعهد التقاني معهد1987-05-01حماه05100028678عذرهعمر علي االحمد756309207679

الصناعي

2170معلم حرفةوزارة التربية2169معلم حرفةوزارة التربية2168معلم حرفةوزارة التربيةالال68.8920075تصميم داخلي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020020115فاطمهعبد الكريم محمد الرجب756409207680

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال377.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1991-11-01حماه05140020446دوال جوريهشيرين ابراهيم الدالي756509207681

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2007.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-14حماه05140039118هناءمرح شمسي حسن756609207682

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال3314.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-01حماه05150092665غاليةسوسن يوسف عده756709207683

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال115.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05050042876فايزه السيدمروه ابراهيم خبازه756809207684

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-23حماه05050113673ياسمينبشرى هاشم مقداد756909207685

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-09-06حماه05010322991رانيالجين عيسى نداف757009207686

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.6420210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1988-06-28طرطوس04220011666ليالايمان يوسف جدوع757109207688

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5720100تربية موسيقية

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2569.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-17حماه05150135285ميساءتيماء محمد خيربك757209207689

والتجارة الخارجية

362كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2001-05-22حماه05160005737ابتسام سليمانليندا علي عبد هللا757309207690

التجاري

مصارف 

وتأمين

374كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال68.0020210

وزارة الزراعة الال288.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-20حماه05105007134ربيحهشفيقه محمود خضور757409207691

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حماه05120050128دالل سلومجوزفين عزيز سلوم757509207692

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال722.0019983ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-07-01حماه05140004742نبيهه حسنمستنار عادل علي757609207693

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-10طرطوس10230025041منىاسرار رمضان محمد757709207694
وزارة الزراعة الال2981.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-13حماه05050040068مطرهثريا مصطفى عبيدو757809207695

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28حماه05100039961هيام سقرداليدا عيسى حجيره757909207696
المعهد التقاني معهد2001-02-16حماه05150112711مجد السلومنور محمود عكاري758009207697

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال71.5020210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة التجارة الال1900.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-24حماه05050087910جنيف فطومعلي عبد الكريم حيدر758109207698

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-05-12حماه05200015697نجيبه حدادديانا ابراهيم جربوع758209207699

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.2120190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-08-24حماه05150106191خشفهسراء عادل علي758309207700

التجاري

376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال71.0220170تجاري مصرفي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030055954فاطمهمنار حامد عزيزه758409207701
282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05160006428نجوىمروى احمد سلوم758509207702
وزارة االدارة الال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-08حماه05050113616ياسميننورا هاشم مقداد758609207703

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-03-02حماه05150106071خشفهرهف عادل علي758709207704

التجاري

376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال71.2720160تجاري مصرفي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1696.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-30حماه05150089817هاالياسمين مرشد ورده758809207705

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد الال1826.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-02حماه05100034620مزنهآالء عبدو سلوم758909207706

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1990-01-19حماه05150047947فائقهعال سعيد سليمان759009207707

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةنعمال69.8420110عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-18حماه05040014041شاميهطله حسن أخرس759109207708

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2089.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-08حماه05140028898هيلهرنا مصلح جعفر759209207709

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05050108386عمشهدالل تركي العجيب759309207710

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 363كاتب اولوزارة الماليةالال1729.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-28حماه05220010492نزيلهاسماء راشد الفارس759409207711

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

85قاطع فاتورةوزارة التربية290

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01حماه05110003666نجاحرجاء محسن عباس759509207712
وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3529.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05010526567معزز ابو عزوزين ايمن خصرين759609207713

وحماية المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010209672ودادميس اسامه مسعود759709207714

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال84.0120200المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1988-09-01حماه05120003226جمانهمحمود علي نجمي759809207715

زراعية

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال234.0020068

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05120039666يسرىسالم علي شحاده759909207716
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-10حماه05150045498دالل خلوفنبيله محمود الحاطوري760009207717
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-30حماه05030009766روزه االشقررشه عبد العزيز االشقر760109207718
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-25حماه05150082136تمرهنور محمد علي760209207719
المعهد التقاني معهد1995-08-25حماه05160032772وحيدهريم احمد سرحان760309207720

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.9620170عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

المعهد اعداد معهد1989-02-15حماه05190011283نبيلهلجين نبيل محمد760409207721

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال68.1520120تربية موسيقية

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2737.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-08-22حماه05150091979فتاهانسام محمد هواش760509207722

أولى

1095

1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3728.0020164الكترونثانوية صناعةثانوية1998-06-01حماه05160024441صافيه العباسيونس محمد وقاف760609207723
وزارة الزراعة الال884.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-11-12حماه05160003239نجاحبنين حسين الربعوني760709207724

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1594.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-16حماه05150090816نجودحنان بسام ادرع760809207725
وزارة االدارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1693.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-14حماه05160026815راميه سليمانماريمار عماد الحسن760909207726

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1719.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05180019577مريمليليان محمد عيسى761009207727

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2020.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-05حماه05180019557مريملوجين محمد عيسى761109207728

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة الزراعة الال65.4120060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-25حماه05140006583سويقه احمدرويده عبيد يوسف761209207729

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150087982فاطمةريم محمد شقوف761309207730
المعهد التقاني معهد1994-01-01طرطوس10150013840غصن عيودجهان علي علي761409207731

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال65.1320210تأمين

المركزي

وزارة الموارد 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية74كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-02حماه05120012875تماثيل علوشساندي محمد عباس761509207732

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد الال67.7020210

والتجارة الخارجية

الجهاز المركزي 2157معلم حرفةوزارة التربية134فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

وزارة الزراعة الال943.0020018ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-09-14حماه05140027673رابحهرؤوف علي التع761609207733

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150082651يمن سليمانكارولين سليمان علي761709207734
المعهد التقاني معهد1987-10-02حماه05150123242فاطمهمواهب هاشم علي761809207735

للعلوم السياحية 

والفندقية

1080مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال69.4620080مطبخ وحلويات

المعهد التقاني معهد1998-12-01حماه05150046830كوثر ابراهيمسليمان محمد سليمان761909207736

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال74.1020201آليات

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة التجارة 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3153.0020152الكترونثانوية صناعةثانوية1997-03-14حماه05050146814رودينهسومر علي الدعبول762009207737

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة الال3342.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-05حماه05150082579فاطمهآالء هاشم علي762109207738

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1573.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-29حماه05050179717جميله عفيفهديمه منجد عبد هللا762209207739
المعهد اعداد معهد1999-03-12حماه05050143129نادرهحنان أحمد السليمان762309207740

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6720200تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-05حماه05120038439جهينا يوسفعال بدر جاروش762409207741
المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05050053754فدوى الحصريمرح عبد هللا كلول762509207742

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال84.0320130

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة التجارة 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال285.0020100الكترونثانوية صناعةثانوية1989-01-31حماه05150082011فاطمهوالء هاشم علي762609207743

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد اعداد معهد1991-01-17حماه05050152590عمشهدريد تركي العجيب762709207744

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.03201110تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05050053760فدوى الحصريحنان عبدهللا كلول762809207745

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال82.2920120

المعهد اعداد معهد1993-02-04طرطوس10010005074مريماريج يوسف خضور762909207746

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال74.3120130تربية فنية

المعهد اعداد معهد1986-05-01حمص04170045667لميسسلمى قاسم ايوب763009207747

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.2520110تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال919.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-02-01حماه05140030328فاطمهأمير محمود درباس763109207748

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05050051809فوزهثريا محمد المحمد763209207749

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.5820080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140001253حياة االحمدلينا طراد طه763309207750

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-17حماه05100002068سميره اليوسفطارق الياس اسعد763409207751

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2178معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال65.8920210

المعهد التقاني معهد1998-05-11حماه05100012743رحابفادي رائد الديوب763509207752

للحاسوب

2151معلم حرفةوزارة التربية2149معلم حرفةوزارة التربية2131معلم حرفةوزارة التربيةالال79.3420200شبكات حاسوبية

وزارة االقتصاد 961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1438.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140038240أحالمرغد تميم صبيحه763609207753

والتجارة الخارجية

362كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال1721.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-17حماه05090000904لوريسرنا سامي زينو763709207754

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة الزراعة الال727.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-04-28حماه04190107664عيدهوائيله بالل مرهج763809207755

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-21حماه05110025663مناليانور يوسف سعيد763909207756

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال932.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-09-10حماه05140018739جميلهأحالم محمد غصون764009207757

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-14حماه05140015531هيامبيلسان نيروز ديب764109207758
وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال2236.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01إدلب07220079699زينبيحيى حسن حالق764209207759

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال532.00200510ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-10-29حماه05130020615سميرهميسم احمد منصور764309207760

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال799.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-09-14حماه05070009035نادياعبير علي صالح764409207761

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-07-01حماه05030065127سميرهعيسى عبد اللطيف الحسين764509207762

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال68.2720183

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-14حماه05170035690ترياقأمل سمير محمود764609207763
وزارة الزراعة الال389.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-01حماه05140006566بصيرهريم سلطان ابراهيم764709207764

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1285.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05180034281فداء وسوفدانيال ياسر وسوف764809207765

المحلية والبيئة

32شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-04حماه05160007947منيرهاريج يونس حوا764909207766
وزارة الزراعة الال971.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-02حماه05100064757حسيبهمريم مشهور عيسى765009207767

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1995-08-26حماه05170024148غيداءسمر عيسى حالق765109207768

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال68.1820160

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع24

المعهد التقاني معهد2002-01-04حماه05120038864نقيهسها عبد الخالق جاروش765209207769

الصحي

388مساعد فني أولوزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.7420210مخابر

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حماه05150013705عيدهردينه عبدو الرجب765309207770
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-10حماه05100038365كهربسلبدور ممدوح نصور765409207771
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120040170سعدهانعام شفيق شحاده765509207772

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1479.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150054607أمانة عثمانتاال محمد سالم765609207773

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال815.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-01حماه05140003842عاصيه شهيرةغاليه محمد علي765709207774

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1974-01-31حماه05050103188سميرهماهر محمد بصل765809207775

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال62.9820043مطعم ومنهل

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حماه05120020130ميساءرهف شعيب عيسى765909207776

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال287.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-04-11حماه05200074730يسره االمينمصعب احمد الخالد766009207777

وحماية المستهلك

1101عامل مهنيوزارة الكهرباء301فني لف محركات

المعهد التقاتي معهد2000-10-21حماه05150054515أمانة عثمانالرا محمد سالم766109207778

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال82.9920200مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1999-01-04حماه05050020372محاسنمارجينا نبيل السالم766209207779

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال85.4720180غذائي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-25حماه05170042485تمينهمها ساقب صبره766309207780

المحلية والبيئة

7شرطي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1528.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-09حماه05050000634منى الماغوطنغم غسان زعير766409207781

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-03-17حماه05050056930فيروزتيماء حسن مريم766509207782

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.9920050إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-03-02حماه05140011092تمره أحمدغانده مرشد حبيب766609207783

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-25حماه05110031579عسله مسعودعفاف نظير جديد766709207784

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05020089308نهيدهآمون احمد االحمد766809207786

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05100002854سميرة اليوسفنايا الياس أسعد766909207787

الزراعي

وزارة الزراعة الال80.1720200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010366169احسانقمر مهند المصري767009207788

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.3220210محاسبة

وحماية المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة التجارة الال1368.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010176936منارمايا محمد الخالد767109207789

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05050043989هدىرنيم احمد حمود767209207790

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.7520210تربية موسيقية

المعهد تقاني معهد1991-07-10حماه05110016765امتثالصبا سجير الزامتلي767309207791

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال69.7520190دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حماه05180018103يسرىامل حبيب عيسى767409207792

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حمص04010176861سميرهمصطفى فايز احمد767509207793

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

366منشئوزارة المالية2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9520146

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010104881نورهقمر محمد مشايخ767609207794

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال87.5320210

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 372كاتب رئيسيوزارة المالية132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

وزارة التجارة 363كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال139.0020100علميثانوية عامةثانوية1988-05-10حماه05140030890نجاحميناس هزاع احمد767709207795

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال1462.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01حماه05140017121ابتسامسالف غيدق رستم767809207796

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

ياسمين عبد الكريم أبو 767909207797

العيون

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1776.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05220015863فاطمة المحمود

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-28حماه05140004469مياسهبشرى مفيد عفيف768009207798

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3760.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-08-30حماه05010702667صباح صمصامحنين نضال الكردي768109207799

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة 359كاتب اولوزارة المالية961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1869.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-15حماه05150075912فهيمهنور علي ديبو768209207800

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150109892مديحهيارا غسان موسى768309207801

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد 365منشئوزارة الماليةالال86.8220160

والتجارة الخارجية

275كاتب ضبطوزارة العدل134فني

وزارة االدارة الال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-02حماه05140017094شمسسحر سلمان رستم768409207802

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150073786علياناتاليا ابراهيم صالح768509207803

والبيئة

32شرطي

المعهد اعداد معهد1980-02-02حماه05010322899حاجهسميره محمد ديب اليوسف768609207804

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1020000تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال243.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01حماه05010402854غاليةنور محمد عثمان باذنجان768709207805

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

المعهد اعداد معهد2001-09-03حماه05050074997بثينهنوار هيثم زيد768809207806

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1420210تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال2482.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-09-25حماه05150075910فهيمهماجده علي ديبو768909207807

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1103مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-06حماه05140016133بهيرهمرح هادي عديره769009207808

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1640.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140017112ابتسامسمر غيدق رستم769109207809

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05050070589رمالرغد ابراهيم هرموش769209207810

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال65.3120110

المركزي

وزارة التجارة 72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2110.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10حماه05010483009احالمايمان غازي شاكر769309207811

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال454.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-02حماه05140016022خضره البيرقمشيره جبر صبيحه769409207812

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1633.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-16حماه05140018060ناريمان سعيدديمه حميد سلمان769509207813

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2138.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140013148وفيقهيمام نصر محفوض769609207814
وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال1543.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حماه05140019461فاطمه درغاماريج رائد شعبان769709207815

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1376.0020201أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17حماه05120036518سمر سعدموسى حسان مظلوم769809207816
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010613293ندىصفاء مصطفى المصري769909207817

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة الماليةالال1541.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-10حماه05070003993عبيده مسعودايليانا لوسيان قبقلي770009207818

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الشؤون الال2578.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05100068596سلمىبشرى محمد عمار770109207819

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

363كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01إدلب07210135141عهدصفا محمد خير سعدو770209207820
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-29حماه5140012133.فوزهسناء محرز ياسر770309207821

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1907.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-15حماه05100045355بسينهخوله أديب صالحه770409207822

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05160036584فوزهنرمين حسين فريج770509207823
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-19حماه05140017782سوريهمجدلين تيسير رسته770609207824
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17حماه05180012812عبيرعلي هيثم درويش770709207825

المحلية والبيئة

32شرطي

التربية معهد1996-03-03حماه05180042871مها القاسمرشا محمد الحجل770809207826

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.3420160

المعهد التقاني معهد1986-12-25حماه05010657875كفىاحالم محمد سعيد االسعد770909207827

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2155معلم حرفةوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8220100

تقاني

402

279كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-16دمشق03210018420نعيمه ابو صبحهآيات مرعي عباس771009207828
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100042786مياده اسمرنيرمين عيسى ديب771109207829

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-21حماه05140012303فوزهصفاء ياسر محرز771209207830

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-02-06حماه05180030773ميادهلجين عماد زريقا771309207831

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1420200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1986-01-01حمص04170017745مريمهدى عامر اباظ771409207832

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2220080تربية فنية

وزارة التجارة الال1986.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-22حماه05170043841ودادفاطمه وجيه البرو771509207833

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

369كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة الشؤون الال225.0020113علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160025354خديجةعلي احمد دياب771609207834

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال2081.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-26حماه05120042890فلايريارا حيان الخالد771709207835

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1549.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-06حماه05160045702فضةنيفين عبد الرحمن فطوم771809207836

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1732.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-11حماه06090022912وسامرشا جابر عمران771909207837
المعهد اعداد معهد1999-03-21حماه05160045711نجودسامينا عبد هللا حسين772009207838

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5320210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05170006190ليلى محفوضحنين حمدان حمدان772109207839

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال68.7220200مخابر

المعهد التقاني معهد1995-09-23حماه05050091636سحاب سليمانمحمد حسين زريقي772209207840

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

366منشئوزارة المالية2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.4920173

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010305109وفاءمروه احمد النشار772309207841
المعهد التقاني معهد1991-01-31حماه05180030991بدريهريما رشيد ليلى772409207842

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.2620140

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال146.0020085علميثانوية عامةثانوية1990-05-25حماه05100049454ابتسام منصوراحمد نايف حمود772509207843

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1187.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010305127وفاءآيه احمد النشار772609207844
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05010536641شمسهاسماء مصطفى طوماني772709207845
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-20حماه05150120414زريفهفاتن كامل حسين772809207846

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1493.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-04حماه05010477352سارة القبزريشاناكرام مصطفى المصطفى772909207847

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 360كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1490.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05150025209عبيرداليه علي االسكندر773009207848

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-06حماه05150115467أماللبنى محمد عجيب773109207849
المعهد اعداد معهد1987-11-20حماه05170023546جميلة بلولرنا كمال ابراهيم773209207850

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال64.5220120تربية موسيقية

وزارة التجارة الال3579.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-05-06حماه05150008485انعام صالحهوئام محمد عيروطه773309207851

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1820.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05190013897فلايرمايا باسم صقر773409207852
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2385.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010513038كاليا االبراهيمعمريت محمد االبراهيم773509207853

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05140024456فاطمهفرح محمود علي773609207854
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1670.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-10حماه05220009579مريمرهام مصطفى الحسين773709207855

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-10-10حماه05160002934فاطمهنور محي الدين القاسم773809207856

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.4520110تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2246.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05030046177فلايرسمر حسين المحمد773909207857

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-01حماه05010630675زلخهحجله عيسى االبراهيم774009207858

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2242.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-25حماه05150042290نورافرح أحمد يوسف774109207859

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

362كاتب اولوزارة المالية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01حماه01030131472مهاداليا غسان داود آغا774209207860
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-17حماه05150076574سحرعال احمد شدود774309207861
وزارة التجارة الال1875.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05050136083رغداءيارا سهيل ديب774409207862

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10حماه05150008356ناهيلينا خضور عدله774509207863
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2308.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010498554عرنة االبراهيميارا حكمه االبراهيم774609207864

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1680.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-11حماه05110094551حميده الشيخزينب متعب الشيخ774709207865

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1100عامل مهنيوزارة الكهرباء976فنيوزارة الموارد المائيةالال247.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-08-01الالذقية06010074018درويشهنهله احمد حمودي774809207866
وزارة الزراعة الال409.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-01حماه10250006229رياديانا علي عيسى774909207867

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010420365منالراما عبد المنعم الحزواني775009207868

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.4620200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-06-26حماه05080024650تيسيره داووداسمهان حسن سليم775109207869

الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال75.6420190إنشاءات عامة

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-14طرطوس05150008475انعام صالحهرهام محمد عيروطه775209207870
روان ابراهيم قراصيه 775309207871

حامضه

المعهد التقاني معهد2001-02-14حماه05010505442هاله

التجاري

وزارة التجارة الال72.1020210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة374كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد2000-01-15حمص04150028021ميساءزينه حافظ سليمان775409207872

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال81.3320210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-28حماه05120028414هيامسوزان عبد الحميد احمد775509207873
وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2040.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160038299مياسهماريا هيثم الدياب775609207874

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال464.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-01طرطوس10250006225ريا فاضلنادين علي عيسى775709207875

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1997-02-26حماه05220017740صفاءأحمد محمد الحسين775809207876

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2719.0020183

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

407

وزارة االدارة الال1962.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10حماه05012002332هاجرسلوى فيصل أسعد775909207877

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1994-02-01حماه05090001673روزانا الشعاررهف لؤي الشيخ ابراهيم776009207878

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال80.2520140

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1396.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25حماه05220014726حنانصفا محمد اسويد776109207879

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-04-15حماه05030008944غاليههاله خليل الخضور776209207880

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0920160تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-11-07حماه05170028353ياسمين حمدلما عبد اللطيف درداري776309207881

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1020210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05150006545ميساء البيطارغزل محمد أبو ادريس776409207882

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.2420190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-08حماه05200023247صبحيهنور جرج كرجي776509207883
المعهد اعداد معهد1999-06-03حماه05170030736فاطمهسهام حسن جوهره776609207884

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020190تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-24حماه05150108958رئيفهتهاني حامد العجي776709207885
المعهد اعداد معهد2000-03-08حماه05010162868حنان الملليكولستان محمد المللي776809207886

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2520200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09حماه05150028522نصوحلميس عباس السلوم776909207887
المعهد التقاني معهد1997-05-01حماه05050206262هيام عدرهزينه منذر حويجه777009207888

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة الال82.0520160التصميم الداخلي

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 963فنيوزارة الموارد المائية23مراقب فني

المائية

979فني
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277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01حماه05050167316هاجرلواء فرحان كنجو777109207889
وزارة الزراعة الال351.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-09-05حماه05140001764ظريفهغنوه أحمد رسوق777209207890

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05090026130ماجدهنسرين عدنان محمد777309207891

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.2420040سكرتاريا

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2308.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-07-08حماه05010478546ودادلورين علي المهنى777409207892

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الزراعة نعمال934.0019993ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-08-01حماه05140017975فطيمسلمان محمد عماري777509207893

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1981-01-01حماه10090034867املدارين غسان احمد777609207894

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةنعمال65.2120050سكرتاريا

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد اعداد معهد2000-09-23طرطوس10260032507نظيرههالة عماد ابراهيم777709207895

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3220210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال1845.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050063518عبيرصفا علي السيد777809207896

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االقتصاد 290

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية363كاتب اولوزارة الماليةالال1379.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10حماه05050039424ميساءرفيف جهاد عورو777909207897

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010586135الهام سالميبشرى بدر العيسى778009207898

الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال64.9420210المساحة

المعهد اعداد معهد2002-01-01حمص04230010115ندىديانا وفيق دالي778109207899

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6420210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-02-08حماه05170007666سهيله دروبهلونا بهجت دروبي778209207900

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.2520110تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1734.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05050042212ميساءرنيم جهاد عورو778309207901

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05050063557فاطمه السيدخديجه محمد السيد778409207902

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1603.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05010364440مريمبشرى عبد الكريم العساف778509207903

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01الالذقية06040028161خديجهمي ميسم الجوني778609207904

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال73.2120200كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 38

والبحث العلمي

مراقب في كلية 

الطب البيطري

17

وزارة التجارة الال280.0019930كهرباءثانوية صناعةثانوية1975-07-11حماه05140003653حبيبه غانمنمير غانم عباس غانم778709207905

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة301فني لف محركات

صناعي

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء407

المعهد التقاني معهد2000-03-14حلب02010009510بيداءبوران ياسر محمد ديب778809207906

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2158معلم حرفةوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1720210

المعهد التقاني معهد1984-05-10حماه05100053952سميره جنوداماني اسعد احمد778909207907

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0220050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05120008427عتابياسمين علي أبو دره779009207908

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.3220210عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 77عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة الال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20حماه05120020303يسرهعزه بهجات عدله779109207909

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-12حمص04011021033مريم االحمدنجاح خالد البرجس779209207910

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9120150تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-03-20حماه05150091649بدريهلبانه علي شاوي779309207911

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.5120130زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد التقاتي معهد1984-04-04حماه05150095383خضرهسلمى يوسف سعود779409207912

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.9220050مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-03حماه05100050334تيسيره محمدليانا سلمان محمد779509207913

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-18حماه05120003767رقيه االبراهيمعزة علي عيسى779609207914
المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05150012506رؤىايمان علي شما779709207915

الصحي

395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال74.5620210أشعة

المعهد التقاتي معهد1985-10-16حماه05050018176نجاحليال فايز زيدان779809207916

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال71.5920060مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة الزراعة الال2372.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-06-15حماه05150051241غادهغيثاء سهيل سليمان779909207917

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1800.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-07حماه05120041667تغريد جاروشرغد احمد سلوم780009207918

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-19حماه05050134456هيامرفاء شريف الشيخ علي780109207919
المعهد التقاني معهد1992-01-25حماه05200074597فريدهصفاء محمد الحسن780209207920

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال63.8920120

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 46

وحماية المستهلك

313فني قبان أرضي

زكريات عبد شيرين محمد طوفان780309207921

القدوس

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة المالية364كاتب اولوزارة الماليةالال211.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-01طرطوس10010134810

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال146.0020054علميثانوية عامةثانوية1986-09-20حماه05100006066شهيرهميخائيل الياس البنيات780409207922

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

363كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2000-04-07حماه05010463409سهيلة اسعدرنيم محمد ديوب780509207923

الزراعي

وزارة الزراعة الال83.5320200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال2443.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-05-16حماه05010656385حليمهسهى نادر العبد هللا780609207924

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010062168ثرياحنين نزيه سفاف780709207925
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2002-01-05حماه05060034953سحر ضوارزان حسن زعرور780809207926

الصحي

389مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال82.4420210مخابر

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1552.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01حماه05100066081سعاد سعيدميس عدنان اسعد780909207927
المعهد التقاني معهد1995-01-31حماه05050112783مديحه داؤدلونا أكرم بصو781009207928

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال64.5720140

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120043076خدوج العبد هللااسماء سليمان العلي781109207929
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-05حماه05160027323عزيزه العليسهام فائز الحسن781209207930
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حماه05010062505ثريااالء نزيه سفاف781309207931

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-15حماه05200071131فطيمرغده أنس المحيميد781409207932

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7820180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-02حماه05100028245منيرهأحمد محمد الزيدي781509207933

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

المعهد تقاني معهد1997-06-29حماه05050005149حنانعلي صالح سيفو781609207934

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.4420190

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد2001-01-04حمص04080007370أمالسلمى سليمان العيسى781709207935

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2420210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-03الالذقية05010334834سالمحال امين اسماعيل781809207936

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07حماه05090010021فردوسحنين تامر عزو781909207937

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05200097490فطيميوسف احمد المحمد782009207938

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1920150تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1309.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-28حماه05150092953دياال خضورنغم عبدو خضور782109207939
المعهد اعداد معهد1989-09-01حماه05200014619كريمهميرنا نديم نجار782209207940

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8920090تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-07حماه05050004732سعادميس محمد ورد782309207941

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال929.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-26حماه05140014462عجوبه خزامماريا علي فاضل782409207942

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2168.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-11حماه05010276449يسرىسليمان عباس عباس782509207943

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة5شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2128.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05120034567فريدهيعرب محمد دنده782609207944

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال196.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-25حماه05160028709جميلهغيث مصطفى احمد782709207945

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد2001-02-14حماه05150041172سيسليه خورييارا ظريف مخائيل782809207946

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.8220210تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2264.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140011043وفاء هاللهرهف علي حمود782909207947

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة األشغال العامة 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2272.0020190تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2000-09-26حماه05050003972ميادهعلي محمد العامود783009207948

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة الال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-03حماه05140026263كوثريارا عمار القطاره783109207949

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-02-02حماه05120002639سكينه صالحراميا حسن خليفه783209207950

الزراعي

وزارة التجارة الال63.5020020زراعات محمية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 299محلل مخبري

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1992-08-18حماه05140015117مجيرهايمان عدنان مرعي783309207951

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2220160تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-04-29حماه05050002977مريمباسل تميم عزوز783409207952

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال76.6020160

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

المعهد التقاني معهد1996-01-03حماه05060010133هيامرزان محمد تقال783509207953

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.9020180بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20حلب02090016214فاطمه البكورمحمد مصطفى المكسور783609207954

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05020060280هند الشيخنور عبدو الشيخ783709207955
وزارة االدارة الال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05140012425مجيرهريم عدنان مرعي783809207956

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2370.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04حماه05120020332كتيبهضحى محمود حبيب783909207957
وزارة الزراعة الال3214.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-23حماه05050016624فاطمهرهف جمال الشيحاوي784009207958

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال249.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-05-17حماه05110001687وزيره سعيدهنادي منوح سعيد784109207959

واإلصالح الزراعي

986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-05-26حماه05090017562فاديه ناعمهمنار علي ناعمه784209207960

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05030007233نميلةمريم حسن السلمان784309207961

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال74.1120200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

مساعد فني أول وزارة الصحة272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال3129.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-04-12حماه05160006877فريزة االحمدمرح عيسى خليل784409207962

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة الزراعة الال2754.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-23حماه05060010273عبيرسوزان فايز تقال784509207963

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1837.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05120054215سميرههدى حافظ شلهوم784609207964
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100032481اتحادمايا محمد منصور784709207965

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1810.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-25حماه05160021441عفيفهساميا امين حسن784809207966
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05140024974نشيدهروان رفيق خيوه784909207967
278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01حماه05140015122ابتسام ستيتيمناة صابر مرعي785009207968
وزارة الزراعة الال3261.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-15حماه05050109396فاطمه رضوانسحر محمد حربه785109207969

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-03-10حماه05030007438مجيدة السلمانياسمين محمد نور الدين785209207970

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4620210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-08-01حماه05120047579بديعه محمودحنين طالب شوشان785309207971

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.3820200كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 40

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

38

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-07حماه10160020874عائدهريم عادل صالح785409207972
وزارة التجارة الال147.0020074علميثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05150029535رجاءيوسف محمد عنوش785509207973

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1988-04-27حماه05220003673خالديهمهند نعمان محمد785609207974

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9720114تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2212.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10حماه05100017951حكيمهفراس خليل خابوري785709207975

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

خديجة عثمان الشيخ احمد 785809207976

الياسين

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال1884.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020067582ربوع

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200064998بشرىبتول الطيب المصطفى785909207977
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-08حماه05170032882نبيههمادلين علي سليمان786009207978
403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-02الالذقية06090062482وفيقهريم احمد يونس786109207979
المعهد التقاني معهد2002-01-20حماه05010379925فوزه الجاهلصبا توفيق احمد786209207980

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال87.3020210

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة الال2054.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100058084خولة البراهيمخالد محمد العلي786309207981

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9شرطي

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

التربية معهد1993-01-01إدلب07100083642سوسن الرحمونبثينة فواز الراغب786409207982

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2120120

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05140029279فاطمه غانمأالء فائق أيوب786509207983
المعهد التقاني معهد1992-09-09حماه05050064097بيانهبه عز الدين الحلو786609207984

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2154معلم حرفةوزارة التربيةالال76.0620140

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

وزارة االدارة الال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-24حماه05100036805سلمنده يوسفحنين عبد الحميد يوسف786709207985

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال113.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-20حماه05120046213خرمهعلي عناد الضاهر786809207986

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05140019436رحاب رستمسماح يوسف شعبان786909207987

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-05حماه05130013366امينه عديرهشاهر نجدات عديره787009207988
المعهد التقاني معهد1986-01-05الالذقية06020048440نبيههريم ابراهيم ابراهيم787109207989

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال71.1820050تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2120معلم حرفةوزارة التربية282فني كهرباء

وزارة االدارة الال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-08حماه05200078529رقيهمريم سليمان الياسين787209207990

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01حماه05150091325داللرزان يوسف الرجب787309207991

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-09-01حماه05160041716فريزهابراهيم جابر ابو ناقور787409207992

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.4920193أشعة

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05020106238مريمأبرار عبد السالم العلوش787509207993

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4320160تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05130024543عليا برنيكيارا محمود برنيك787609207994

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1595.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150113309ناديه الخليلعفراء عالء الدين المسعود787709207995
وزارة االدارة الال1639.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05120048610فاتنذكاء شدوان علي787809207996

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-28حماه05150051393وفاءهبا محمد سليمان787909207997
المعهد التقاني معهد1983-11-10حماه05110001166جميلههال ديوب سعيد788009207998

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال76.0420040كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مراقب في كلية الطب 

البيطري

406مساعد فني أولوزارة الصحة39

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال165.00200310أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حماه05140010953جهاده طوبوأيوب شحاده حسن788109207999
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1673.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-15حماه05070006926دعد الشريقيفتون سليمان الشمالي788209208000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1624.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-13الحسكة05070006277ميساء الشريقيمارين ايمن العبود788309208001

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020117196اسماءعليا يحيى الخالد788409208002
وزارة الزراعة الال3853.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-07-02حماه05150082667لوراحال ثائر موسى788509208003

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

85قاطع فاتورةوزارة التربية363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-07-10حماه04050017388فيبياتاحالم غازي الحسن788609208004
المعهد التقاني معهد1999-03-02دمشق01010714562مها برازيمروه احمد اورفلي788709208005

التجاري

مصارف 

وتأمين

380كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.9720210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06حماه05200026053سمرناتالي فادي باظه788809208006

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10حماه05160006950منتهالمى علي وسوف788909208007
المعهد تقاني معهد1992-01-08حماه05050109137سمر رزوقزينه عدنان رزوق789009208008

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.4620120مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال3218.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-02-05حماه06190013074هناءبتول هاشم البري789109208009

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2169.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-15حماه05020092916نجاهريم رمضان سالمه789209208010
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-09حماه05180016781رجاء حسنمرام سلمان حسن789309208011
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1986-02-18حماه05120031948ناهي علوشمشيره فؤاد حسون789409208012

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال69.1920060سكرتاريا

المركزي

وزارة التعليم العالي 76عامل حاسب

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1974-09-14حماه05190007656زكيهحياة محمود حبيب789509208013

والبيئة

وزارة االدارة 32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال121.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-18حماه05120002396عواطفرنا جمعه حسن789609208014
المعهد التقاني معهد1997-02-20حماه05010612135مناريم عزام االبراهيم789709208015

التجاري

وزارة التجارة 267محاسبوزارة الصناعة375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.8220170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-10حماه05220006826خدودرجاء عثمان الحسين789809208016

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-06-20حماه05150045458نورهعال محمد حمود789909208017

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال62.6520130

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1997-08-15حماه05150072769فاطمهماريا ياسر سالمه790009208018

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربيةالال75.4420170

وزارة التجارة الال383.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-04-10حماه05020067596محظيهوصال عبد الرحمن غزي790109208019

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1100مراقب

المعهد التقاني معهد1987-02-21حماه05010459887رائدهرشا عدنان السراقبي790209208020

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال72.4220070

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1997-09-16حماه05150046815اميرهوالء ابراهيم محمد790309208021

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال66.8020180

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05150102311فاطمه حسانسامر كسار جوريه790409208022
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1720.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140036448بسمامرام المع صقر ارساق790509208023

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد التقاني معهد1991-11-05حماه05160027394نايفه فشتوكربا ياسين فشتوك790609208024

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2075مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9120140

وزارة االدارة الال1752.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150112967زهوةعلي احمد اسعد790709208025

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010328054فاطمهعبد الكريم عامر داود790809208026

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال71.9220172

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01طرطوس05190019341انتصارحسناء عماد ابراهيم790909208027
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حماه05120036221سهام عبد هللاروال علي عبد هللا791009208028

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2064.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120004680أحالمعلي محمد كمالي791109208029

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2000-01-13حماه05120012717فاتنمايه عيسى سليمان791209208030

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال76.5920190أشعة

وزارة الزراعة الال2510.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-15حماه05150072771فاطمهمرام ياسر سالمه791309208031

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال397.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-12-10حماه05140027455نجيبهميسم واصل هالله791409208032

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال2318.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-20حماه05150038410ختام حسينعلي عدنان ملحم791509208033

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1499.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05030008983غاليةدعاء خليل الخضور791609208034

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال107.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-10حماه05030043791رهوجدوله صافي االحمد791709208035
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1487.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-25حماه05050032210فريده غيبوررهام هايل غيبور791809208036

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-08-10حماه05140024416عناياتلميس غسان هالله791909208037

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.0020110عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

وزارة التجارة الال1533.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05170032284علياكيندا حسن عبيد792009208038

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة التجارة الال2207.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05170041044ندوىريم منيف سليمان792109208039

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية363كاتب اولوزارة الماليةالال131.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-01-04حماه05050044321شهيرهكليما حسين الصليب792209208040

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-06حماه05140027179سمرنغم صالح هالله792309208041
358كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1871.0020150علميثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05160027399نايفهعلي ياسين فشتوك792409208042
وزارة الزراعة الال359.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-12حماه05140027116يسيره عباسهاديه صقر حسن792509208043

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06حماه05100058205عيده الطلب الحسنعال محمود العلي792609208044
وزارة االدارة الال2257.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-07-06حماه05170032280علياعلي حسن عبيد792709208045

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-12-24حماه05090019254ختام فطومنغم ملحم غالي792809208046

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة المحلية 981فنيوزارة الموارد المائيةالال78.7220150

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

963فني

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010694380خالده قروانيفاطمة حسان الخراط792909208047

للحاسوب

2153معلم حرفةوزارة التربية2145معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال76.8020210شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2404.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-23حماه05120025561حسناشذى علي العفيف793009208048

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2002-01-29حمص04040025340هناء احمدسها يونس سليمان793109208049

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7820210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-26حماه05130023617شفيقهوفاء نجدات صالح793209208050

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

فاطمه عبد الرحمن علي 793309208051

سليمان صعب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-06حماه05200093790مياده ابو دان

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-10حماه05100038176عليارنا حبيب ناصر793409208052

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة الزراعة الال393.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-05حماه05140027580غزهفاطمه محمد علوش793509208053

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1230.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05100060474نده عيسىاهداء غيث عيسى793609208054

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-12حماه05220000750خديجة الجنديغمندار احمد الحسن793709208055
المعهد التقاني معهد2001-04-03حماه05090003041لبنىميرنا قحطان الحالق793809208056

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال78.1520200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 47

وحماية المستهلك

572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04020088124منىدعاء محمد سهيل شموطي793909208057

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1813.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20حماه05140000460كليمه احمدوصال مسلم احمد794009208058

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2776.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-26حماه05010475214وفاءنور الهدى موفق االرناؤوط794109208059

والبيئة

وزارة التجارة 40جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01حماه05150080652فلاير مريمعال يوسف يوسف794209208060
وزارة الزراعة الال324.0020037ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-11-26حماه05050074146أميرهحيان علي بربور794309208061

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال155.0020035علميثانوية عامةثانوية1985-01-08حماه05010278400وردهوليم ابراهيم وسوف794409208062

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01حماه05170007487سميعهمادلين علي بركات794509208063
وزارة التجارة الال3065.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05010121604أمن السخيطهايمان احمد سفاف794609208064

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 287محاسب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة الزراعة الال437.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-05-17حماه05100051126نهاد عباسنيروز علي الحسن794709208065

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

التربية معهد1988-04-16حماه05200011568اميرهشهامه نزار حميش794809208066

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2087مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2520080

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05100038688فيروز حسنميس تيسير ابو كحله794909208067

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.4620090تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال3518.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-03-08حماه05140000462كليمه احمدفاتن مسلم احمد795009208068

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3003.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-09-04حماه05140013694نهال طالباالء الحارس اسماعيل795109208069

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال167.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-11حماه05150051758حوريهمروه محفوض جوريه795209208070

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1858.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140005087كروان محفوضقمر راكز سلوم795309208071

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال423.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-05حماه05140009649سجنهلبنى عبد الغفور سلوم795409208072

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-27حماه05170011475ابتهاج سليمانماريه زهر الدين خليل795509208073
المعهد التقاني معهد1991-03-08حماه05140032708اينابثينه رضوان وطفه795609208074

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.6420130تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2123.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150079875حسيبهمرام مالك نمور795709208075
وزارة االدارة نعمال111.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-25حماه05160023022كوكبروال كمال صالح795809208076

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2988.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-09-24حماه05180036169مريمحال محمود محمد795909208077
المعهد التقاني معهد1999-09-25حماه05010713461شمسهزينب محل الجاسم796009208078

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال74.3920200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

27

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1576.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09حماه05030022821منى الحسنمي أحمد المحمود796109208079
المعهد التقاني معهد1996-09-15حماه05050110458امنةسيما اسماعيل حربه796209208080

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية2162معلم حرفةوزارة التربيةالال73.4120160

المعهد التقاني معهد1994-10-07حماه05050142851رندهرنا عمار محمود796309208081

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2073مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربية2159معلم حرفةوزارة التربيةالال74.4420160

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال243.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02دمشق07090048772فاتنهعال عبد الكريم الكشتو796409208082

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2551.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140021817دعد عيسىعال رايد علي796509208083

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال158.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120049581ندوىهشام شوكت محمد796609208084

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال118.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-03-10حماه05160002095فضهسعاد محمود ناصيف796709208085

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال275.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-08-21حماه05050108723نوريهغرام رفعت جعفر796809208086

الجاهزة

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعة273

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01إدلب07110080290علمةنور عدنان الكيروان796909208087
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2302.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-06حماه05020085605صفيهحسن مصطفى الحماده797009208088
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-11حماه05120044907ريمهروعه غسان الخليل797109208089

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05200074319وردهجعفر محسن عيس797209208090

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال404.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-09-17حماه90050005507منى الروبةدعاء زهير بربار797309208091

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1735.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25حماه05150088575ليلى االحمدالين احمد محرز797409208092

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-23حماه05010344446شمسهايمان ياسين الخالد797509208093

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال217.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-05-15حماه05170024503سيجروالء مفلح ابراهيم797609208094

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية290

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1678.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05120002014سعاد المحمدسالي حسن حمود797709208095

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-10-10حماه05160039467مجيدهنادين عبدو درداري797809208096

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال76.6420060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1992-10-16حماه05030049406امالقصي أحمد الحسن797909208097

الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل572مساعد فنيوزارة الدفاعالال66.5220150المساحة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-26حماه05010156408وفاءمحمد وائل وليد غازي798009208098

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100050634فاطمهرهف امير رزق798109208099

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة الماليةالال69.6720210تأمين

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 240مراقب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2494.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07حماه05120011861سالم يوسفرانيا وهب محمد798209208100

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-06حماه05090022872هند بربورشيرين نبيل فهد798309208101

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1518.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10حمص04220065137فاطمهرحمه فيصل السقا798409208102

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010314485سمر التمرفاطمة محمد العمر798509208103

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9820180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-05-01حماه05010274647ورود الحسينالرا عيسى الحيدر798609208105

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 2070مدرس مساعدوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2820190

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05050092808مها زعيرمرح فائز زعير798709208106

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-25حماه05100050665ردينازينه هواش ديوب798809208107

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة الماليةالال66.3520210تأمين

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 240مراقب

المائية

947كاتب رئيسي

معهد التربية معهد2002-01-01حماه05010668890روضهراما بشار جاجه798909208108

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1420210رسم

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال206.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-10حماه05030047240نوال العليمروه عباس السماعيل799009208109
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-15حماه05120018593امامهرهان صالح خنسه799109208110

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3274.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-08الالذقية06010063949نجاحمايا علي فضه799209208111

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال175.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-03-24حماه05140024033نهلة شملصريام محمد جرزوني799309208112

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01حماه05100064618تمام حميشهروال احمد عبد هللا799409208113

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-13حماه05100023951وجيههأصاله محي الدين زيد799509208114

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1756.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-13حماه05010255660يسرىمحمود مصطفى الخالد799609208115

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-05حماه05150105556نوال خضوررنا عبد العزيز فقريوي799709208116

المحلية والبيئة

32شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100034361نجاحفاطمه محمد عبد هللا799809208117
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-20حماه05100046189حلوه وطفهملكه ابراهيم محمد799909208118

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-01-26حمص04030030171اميرهريما ناجد ياسين800009208119

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.3020100تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-24حماه05190024569مهىلمى طالب يوسف800109208120
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2137.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010434121وفاءحياة احمد المحمد800209208121
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1859.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-05حماه05160010495سوسننور احمد عباس800309208122
وزارة الزراعة الال429.0020023ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-01حماه05100024655نجودلؤي رفعت يوسف800409208123

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01الالذقية05120026042سعادورود محمد عيسى800509208124

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حماه06090103166سميرهلبنى صالح هيفا800609208125
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2261.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05120011889سالمليليان وهب محمد800709208126

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-20حماه05190024171بديعهمنى علي الحلو800809208127
منصور عبد الرزاق المحمد 800909208128

العمر

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1996-06-16حماه05010332741فوزه

الميكانيكي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3122.0020144

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد اعداد معهد1985-01-15حماه05120017151نديمه شعبانميس يونس حسن801009208129

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7220090تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-03-08حمص04060005360جوليتعفراء محمد العلي801109208130

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربيةالال75.5720140

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-27حماه05170004254أمينهميس احمد صالح801209208132

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2581.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-20حماه05200097623رابيه عزرالرا اصف سالمه801309208133
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-25حماه05200015872ندى الرحالجيانا يوسف قاورما801409208134

المحلية والبيئة

5شرطي
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502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1669.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-06حماه05180017108داللاالء عبد الكريم حمزي801509208135
المعهد اعداد معهد2001-07-01حماه05200020908سالمجيما فارس نعمه801609208136

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.5020210تربية موسيقية

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1101عامل مهنيوزارة الكهرباء1100عامل مهنيوزارة الكهرباءالال279.00199910كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-12-10حماه05160029337عفاف عباسرامي يوسف محمد801709208137

المعهد التقاني معهد1996-01-04حماه05220024601حبوسخالديه خالد المحمود801809208138

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال70.5820170طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01حماه05100019067هيامياسمين ابراهيم الشبيب801909208139

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-04حماه05170046562مفيدهعفراء جابر عبود802009208140
المعهد التقاني معهد1989-05-03حمص04010529303فاديه صبرهلوريس فرح صبره802109208141

الزراعي

وزارة التجارة الال86.3420110إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2804.0020154كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05030022958داللعلي محمد العيسى802209208142

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء301فني لف محركات

أولى

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1094

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-11حماه05010697346شهيرهاماني عادل حمد802309208143
وزارة الزراعة الال305.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-03حماه05200097613رابيه عزومنى اصف سالمه802409208144

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1106مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-02حماه05030010842وجيهةرشا سليمان المحمود802509208145
المعهد اعداد معهد1995-01-17حماه05050031262معينهرؤى فوزي عدره802609208146

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9720160تربية موسيقية

وزارة الزراعة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب ماليوزارة النقلالال325.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-06-05حماه05150022687خديجهمريم عمران نمنوم802709208147

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1609.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05010636209عائشه الداوداسراء حسن االبراهيم802809208148

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-13حماه05100018968الجازيهنجوى علي الشبيب802909208149

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-07-15حماه05170028055فاطمةامل احمد درداري803009208150

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.0720060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1732.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160029543جميلهآيه غازي الحمدان803109208151
362كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال2066.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010259911شهيرهريم علي النمر803209208152
المعهد اعداد معهد1987-07-01حماه05200016370شمسهنسرين فواز البازيد803309208153

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4220090تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10حماه04170012977سيفه حسنسناء منجز صبره803409208154

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة الال1622.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-10حماه05150121920احالمنور هيثم سليمان803509208155

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1منشئ رئيسي

والبيئة

وزارة الشؤون 3جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حماه05140003867سهيالمراد مرشد علي803609208156

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة الال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100052898هيامسماره محمد علي803709208157

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1502.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010038974غاليهنجاد محمود الحلبيه803809208158

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة نعمال690.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-05-05حماه05100042153حياهزينب محمد ربيع803909208159

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال357.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-07-15حماه04010451743منيرهاميره تركي ابراهيم804009208160

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1106مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010846903عبيرزكيه ياسر السليمان804109208161

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-15حماه05170018833سهام توفيقوجيهه يوسف منصور804209208162

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05100040844سميعهمجدلين مصطفى ورده804309208163

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال120.0019973علميثانوية عامةثانوية1975-12-27حماه05120031585سهيال سلومزكي يوسف سلوم804409208164

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1944.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-13حماه05010171611امنهنورا ابراهيم لطفي804509208165

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

التصنيع ثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05010275961خديجهمحمود احمد العيسى804609208166

الميكانيكي

مساعد فني أول وزارة الصحة271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال3005.0020212

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-06حماه07030024027هيامصبا مصطفى حالق804709208167

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05220020682زعيله الحصرمسوسن احمد االسعد804809208168

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

968فنيوزارة الموارد المائية955فنيوزارة الموارد المائيةالال79.0020140

وزارة االدارة الال2096.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100067990ريمهعامر ابراهيم الصطوف804909208169

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حماه05220016897دعدندوه محمد االسعد805009208170
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1997.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-07إدلب07220120810نهيدةايمان عبد السالم السعد805109208171

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال307.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-20حماه05150122868هيلهعزه محمد سعود805209208172

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20إدلب07220095021نهيدةميساء عبد السالم السعد805309208173

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100057487لمياآالء احمد الصطوف805409208174

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-05حماه05120007927ريمحنان محمد صقر805509208175

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة التعليم العالي الال63.0620210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1986-07-01حماه05160018508وحيدهباسمه توفيق ميهوب805609208176

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال71.1320070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2385.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05020003681منىنوران حسين الخالد805709208177

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2579.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-30حماه05020077909غيداءريم احمد المحمد805809208178

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حماه05010728686جوجوراضي عبد الناصر ابراهيم805909208179

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-25حمص04010451735اميرهرنيم عبد العلي اليونس حيدر806009208180

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال66.3920210التصميم الداخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

572مساعد فنيوزارة الدفاع24

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1347.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-10حماه05060004512سعادآيه محمد حمود806109208181

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1999-01-01حمص04220051396جانيتسوزان ياسر العباس806209208182

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.1020200تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1974-07-10حماه05030046624سميرهنوريه ابراهيم حنا806309208183
وزارة الزراعة الال408.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-11-25حماه05050029881انتصار مرهرشا غازي مره806409208184

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-15حماه05200086180صبحيهلميا محمد الصيادي806509208185

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2075مدرس مساعدوزارة التربية2160معلم حرفةوزارة التربية2142معام حرفةوزارة التربيةالال79.2520200

وزارة التجارة الال126.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-04-10حماه05030029800وردهمزنه جرجس حنا806609208186

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05050107345هال محمدناديه حسان محمد806709208187

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140007517كوثرهيلين رائق محفوض806809208188
وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-05حماه05220011821فاطمهسحاب محمد عبود806909208189

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1999-07-07حماه05011005878منى العثمانناريمان محمد العثمان807009208190

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3920200رسم

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07210061661ايمانامارة محمد امين نبعة807109208191
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-09حماه05150065095نوالزينه ثابت محمد807209208192
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-29حماه05170008174ملكه دروبيميرفت قيصر مصطفى807309208193
وزارة الزراعة الال994.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-14حماه05140010361سهيلهفاطمه يحيى شهيره807409208194

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2119.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-01حماه05140034158مجيده زينويارا تركي جمول807509208195

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2793.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-06-21حماه05050214480هيفاءهديل مجد طنجور807609208196

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-01-02حماه05090000860نوال زينوفايز اسماعيل زينو807709208197

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.8120047إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 230مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

اميره عبد المعين العبدو 807809208198

الخلوف

وزارة االدارة الال128.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-05حماه05010600747عليا

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-24حماه05200093980فاطمهشيماء عبد الفتاح الفحل807909208199

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1995-08-01حماه05170004764سعاد صالحنوار احمد نعمه808009208200

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال63.3520150مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2449.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1968-02-03إدلب07250022311تركيةرجاء محمد باكير808109208201

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100053742غصونسالف شفيق ديوب808209208202
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-03حماه05010625013مناصف المحمدنور الهدى مصطفى جعفر808309208203
المعهد التقاني معهد1989-02-09حماه05140016386شهيره معالشذى محمد يوسف808409208204

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال62.9020110تأمين

المركزي

74كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1376.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100053108ثريامرام ياسين برهوم808509208205
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-03الالذقية06100038667هالهبثينه ابراهيم صقر808609208206
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-20حماه05200081677اياهخلود خالد العلي808709208207

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-25حماه05140006913سوريا سعيدثراء نواف جديد808809208208

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05020077905غيداءريام احمد المحمد808909208210

الزراعي

وزارة التجارة الال70.4620200انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-02-01حماه05010634724مؤمنه جعبانسالم محمد علي الخاني809009208211

الطبي

391مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.3720210تخدير

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-24حماه05140007888نبيههبشار تميم خزام809109208212

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-05-01حماه05010475059نعمات المصطفىساره غازي المصطفى809209208213

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال71.2020210

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1635.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05020053438خديجه محالمها حسن الحسين ابراهيم809309208214

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01حماه05100045700حنانايه شفيق صارم809409208215

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2463.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-02حماه05050015045رابعه شيتليلى رامز كرديه809509208216

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1102مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية363كاتب اولوزارة الماليةالال2260.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-14حماه05200094002فاطمة الفحلثريا عبد الفتاح الفحل809609208217
وزارة التجارة الال1626.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-22حماه05090003047كنان الحالقروال مأمون الحالق809709208218

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 289مدقق

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد اعداد معهد1984-01-15حماه05140006937سوريااصاله نواف جديد809809208219

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5520090تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2015.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-29حماه06120018447امينهوفاء سمير احمد809909208220

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2835.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-02حماه05050071081ماريارهام مأمون هرموش810009208221

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-12-28حماه05010612126نوفهمنا صالح العبدو810109208222

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-05حماه05140021033رتيبهرنيم عبد الكريم البقيلي810209208223

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1839.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05170007701كريمه دروبييزن كامل دوربه810309208224
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100062170فلايرمنار المع مظلوم810409208225
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2281.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-10حماه05100035151لينداعال حبيب شلهوم810509208226

المحلية والبيئة

39شرطي

وزارة التجارة الال156.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-01حماه05140017779دولهميمونه أحمد مخلوف810609208227

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 364كاتب اولوزارة الماليةالال1465.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-01حماه05140016267ريمهيلين مالك عديره810709208228

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1753.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-26حماه05160007332انتصار سليمانيارا سامي المصطفى810809208229

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08حماه05120006753سميرة ابراهيماماني انيس ديوب810909208230

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال103.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حماه05120030239رحاببلسم وفيق عباس811009208231

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3098.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-01حماه05060009558ثورهمرام خالد السلوم811109208232

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1774.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05100062172فلاير مظلومحبيب المع مظلوم811209208233

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-15حماه05120041635حمده المحمودأسماء حمدون االحمد العوض811309208234

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-13حماه05020041492مناهلهناء عبدو العكله811409208235

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2987.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05060003629فاتنهإنجي نور الدين صالح811509208236

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1104مراقب

وحماية المستهلك

278محاسبوزارة الصناعة285بائع

المعهد اعداد معهد1986-06-11الالذقية06090023496رقيهبتول عدنان عبد هللا811609208237

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7720070تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-05-24حماه05070039179آمالآيه قحطان السلموني811709208238

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1020200

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه05020064323مريمآمنه عثمان وهبي811809208239
وزارة الزراعة الال2653.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-11-27حماه05050163457هدىهناء امين جوهره811909208240

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 217مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2001-01-30حماه05200003145زهوهرنا لوبين العوض الجلقي812009208241

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6420210تربية موسيقية

وزارة التجارة نعمال2396.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-19حماه05140006761كوثرعالء رائق محفوض812109208242

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140010309نصرهاصف محمد حمود812209208243
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-18حماه05150108144الهامميرفت نادر فندي812309208244

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال130.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-09-02حماه05020043141صبحهآمنه حسين الدالي أحمد812409208245

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال1980.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-20حماه05100066443زيزفعلي عدنان يوسف812509208246

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2409.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-09الالذقية06190012929فوزهبشرى كاسر عباس812609208247
المعهد اعداد معهد1991-07-10حماه05090001660ميسلونميس مصطفى الشيخ ابراهيم812709208248

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.6320130تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1399.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-01حماه05120040514غزالهدعاء عبيد العبيد812809208249

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-06-26حماه05200020784حنانمايا عفيف نمو812909208250

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.2520210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1511.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05100061946فلايرنرمين المع مظلوم813009208251

والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية3جابي

وزارة التجارة الال2376.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-17إدلب07010121811لينا مناععبد الرحمن محمد جهاد فالح813109208252

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 279

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاتي معهد1977-04-08حماه05180014586حميده يوسفسمر محمود الوسوف813209208253

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال74.5620000مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05100044877ندىيارا علي بكور813309208254

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-12-10حماه05160006376نسيبهماجدولين رشيد لحلح813409208255

الزراعي

وزارة التجارة نعمال62.6720050بساتين

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10حماه05160009485نادياهنادي حسين حبقه813509208256
المعهد التقاني معهد1989-09-08حماه05140003793سوسم عليأوديت ناجي علي813609208257

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الموارد 275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.1220120

المائية

952كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2000-04-27حماه05160031655عبيرريتا ابراهيم عساف813709208258

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة نعمال3268.0020180

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1989-09-01حماه05160012224هيامخلود احمد عيسى813809208259

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال73.5520100

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

360كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2412.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05010478951مفيدهمحمود غازي السايس813909208260
المعهد التقاني معهد2001-02-25حماه05160033865ناديه محمودبشرى حسين حبقه814009208261

للحاسوب

2147معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9220210شبكات حاسوبية

وزارة الزراعة الال485.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-20حماه05140003852شهده شهيرهنرجس تامر علي814109208262

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2386.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010494760نجاحنيرمين كرم بولص814209208263
المعهد التقاني معهد1988-06-04حماه05160000465يمنىسماره أسد منيف814309208264

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال81.1420110الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 312أمين مستودع قطع تبديلية

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05030046730غاده جبيليرانيا ياسين الجبيلي814409208265

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال72.2820210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة نعمال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-15حماه05160006387نسيبهناريمان رشيد لحلح814509208266

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال246.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه02030237003منىريم لؤي السليمان814609208267

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1703.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-28حماه05050112915هال الشعارايه محمد الشعار814709208268
وزارة الزراعة الال361.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1992-07-19طرطوس05070008357فاطمة حيدرنورس غسان ونوس814809208269

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-30حماه05050021502روزهسوزان احمد صافي814909208270

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال868.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-01-03حماه05050090007هندسراب محي الدين الشعار815009208271

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال718.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-12-01حماه05050158538روزه منصوررنا أحمد صافي815109208272

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-15حماه05150035332امينهجانيت منير احمد815209208273
المعهد التقاني معهد1998-03-07حماه05030046716زينبيارا حسين الجبيلي815309208274

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال75.6420190طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-09حماه05100017143شمسه الصطوففاطمة محمد الحمدوش815409208275

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال999.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-02-17طرطوس10260004969يمنه احمدليلى احمد يوسف815509208276

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1993-02-14حماه05030024433وصيفهصالح ابراهيم احمد815609208277

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال68.2320154

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-21حماه05010696152اسعافدرزيه ابراهيم الوسوف815709208278
المعهد التقاني معهد1993-04-03حماه05150028800فاطمةمرح عمر طالب815809208279

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل981فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال64.8220160

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2380.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05120044951عويشهأميره ابراهيم الحسين815909208280
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-18حمص04020013941جميله الصارموعد حسن الصارم816009208281
المعهد اعداد معهد2001-01-10طرطوس10030026096فدوىهديل عبد الرحمن بالل816109208282

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2120210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-07-19حماه05010566619ريما زليقهديل فيصل القسام816209208283

الهندسي

وزارة التعليم العالي 358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال87.1620200المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

49مساعد فني

المعهد التقاني معهد1989-04-23طرطوس10260006469أسيا يوسفسهى حسن شعبان816309208284

الزراعي

وزارة الزراعة الال61.9920110زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال199.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05200032075عائشه السويدانماريا صفوان الرجب816409208285
وزارة الزراعة الال1098.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-12-01طرطوس10030024773حليمهسكينه محمد سلوم816509208286

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حماه05150093696أمينةكوثر منير أحمد816609208287
المعهد اعداد معهد2000-06-14حماه05200099463رانيا النجارديمه حيان انطكلي816709208288

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8520200تربية فنية

362كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال169.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-10حماه05050057058لينارؤى ايمن مني816809208289
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-10حماه05120027638مجيده الشلهوممي علي حسون816909208290

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2898.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-04-25حماه05140009366ازدهار فاكهرنيم صادق سلوم817009208291

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 220مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100043906مهاهبه أحمد خضور817109208292

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-28حماه05170000220ياسمينريم هيثم مرعي817209208293
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1720.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010432242فاطمهنسرين محمود جابر817309208294
المعهد اعداد معهد1999-01-25حماه05200011346رنا بلجوسهديل هيثم البيطار817409208295

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5320190تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-23حماه05130020481حنيفه ديبحبور احمد صالح817509208296
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حماه05050118274بدريهرشا جمال الصوراني817609208297

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-09-05حمص04130039185لويزا الشماليميري غسان باظه817709208298

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.7420210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 238مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال199.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-24حماه05180011653امالرهف يوسف بدور817809208299
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05150022889خدوج احمدسهى علي وسوف817909208300
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-25إدلب07090189705نعمتريداء جمال بربش818009208301

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1511.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-18حماه05010229087فاطمهكفى احمد فرزات818109208302

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-02طرطوس10160013789شهيرهاوليفا جرجس صباغ818209208303

التجاري

374كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال64.5520170محاسبة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال287.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-08حماه05150063045ثرياراميه سليم سلوم818309208304

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 287محاسب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

معهد التربية معهد1989-01-02حماه05030011589صبحيهوفاء محمود المحمود818409208305

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.8120110رسم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-12حماه05150090761جهيدهرائده علي ادرع818509208306

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1969-06-21حماه05100017811شهيرهامال اسعد ملحم818609208307

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1999-01-01حماه05050119743بدريهريم جمال الصوراني818709208308

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال63.6120210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-03حماه05150104313غادهسحر محمد خضور818809208309

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-02حماه05050066220رابحه وردةسحراء ظافر الحالق818909208310

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3954.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-09حماه05050135419سهاد موسىمروه عبد الكريم عليا819009208311

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05170011200جميلهفلورى حسني محمود819109208312
المعهد اعداد معهد2000-03-08حماه05010381086ريا دقاقيارا منقذ الترك819209208313

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2520200تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-13الالذقية06090036150فاطمه حميدهأسعد علي عروس819309208314
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-20حماه05120012299عزيزههناء حسين الطالب819409208315

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100028536عليه الصطوفنداء احمد الشيخ احمد819509208316
502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1817.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-25حماه05010715172سحررزان راكان الحسين819609208317
وزارة التجارة الال340.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-04-27حماه05150008260تمامرابيه رئيف الحمصي819709208318

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2301.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-23حماه05190004131يسرىرزان نزار حسن819809208319
361كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال160.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-15حماه05190009269حبابه مصطفىمياده سليمان سليمان819909208320
وزارة الزراعة الال329.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-02حماه05140020100باهيا مياملكه ديوب عديره820009208321

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة االدارة الال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-20حماه05140002153سلمىامل شاهين ابراهيم820109208322

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-01-01حماه05140008626درويشه غانمغيده حمود خضور820209208323
951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-08-25دمشق03010003033جميلهنادين عيسى جديد820309208324
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-04حماه05180014786حلوه الحمويوسام حامد سلمان820409208325
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05190015918وفاءحال محمد الحداد820509208326
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-09-07حماه05140025981حسن خضرارقية محمود ادريس820609208327

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال745.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-05-05حماه05140033976شهورمنيره أحمد عبود820709208328

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1987-04-01حماه05150050954سيطهفيحاء خليفه ادريس820809208329

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال67.3220070

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

74كاتب

وزارة الزراعة الال2852.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-03حماه05050012617ايمانمايا اياد القطريب820909208330

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2372.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-14حماه05120029470ظهيره حمودريم محمد محفوض821009208331
وزارة االدارة 369كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1770.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05180014973تغريد حسينندى تيسير عيسى821109208332

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد التقاني معهد1995-04-20حماه05160008744ميادهسوزان محمود السليمان821209208333

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربية574مساعد فنيوزارة الدفاع971فنيوزارة الموارد المائيةالال65.7620200تقنيات كهربائية

وزارة التجارة الال1484.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-15حماه05120044610خديجهفاطمه يحيى اليوسف821309208334

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية279

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05050162906هاللة كوجاننزهة مرهف الشيخ حمدون821409208335

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2407.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-29حماه05010053946اميرهنسرين عبد الجبار ابريك821509208336

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-27إدلب07110022020رحابفاطمة أحمد دناور821609208337

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-09-05حماه05140020399ضياسناء محمود طه821709208338

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.7920060

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

التربية معهد1990-08-04حماه05090001252وفاءمها علي محفوض821809208339

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2020100

المعهد التقاني معهد1985-04-10حماه05070019784هدىعبير اسماعيل شاهين821909208340

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال64.4620080

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

وزارة التجارة 50مراقب فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17حماه05190009274حبابه مصطفىاحالم سليمان سليمان822009208341
المعهد التقاني معهد1981-01-14حمص04010608139فاطمهوعد زيدان وسوف822109208342

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 574مساعد فنيوزارة الدفاعالال77.2020000تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2120معلم حرفةوزارة التربية311فني كهرباء

المعهد التقاتي معهد1999-08-18حماه05160027489نوالدعاء علي ملحم822209208343

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال79.6020200مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة الزراعة الال234.0019993ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-01حماه05100025728فطيم االحمدفرزات خالد العبد هللا822309208344

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

986كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10حماه05060004247فدوىياسمين علي الحركه822409208345
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه04010323636ازدهارزهراء اكرم علي822509208346

للحاسوب

365منشئوزارة المالية371كاتب رئيسيوزارة المالية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال73.5720170شبكات حاسوبية

269عامل لحاموزارة الصناعة980فنيوزارة الموارد المائية978فنيوزارة الموارد المائيةالال2401.0020170حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1998-07-19حماه05160006762نجاحسليمان محمد سليمان822609208347
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-18حماه05050015820ياسمين دبياتحنين محمد عسكور822709208348
رحاب محمد رضوان أبو 822809208349

شالش

وزارة التجارة الال122.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05020093612عيده

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-09حماه05120014329سميره عزيزهنرمين محمد محمد822909208350

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال68.5720190مصارف

المركزي

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية73كاتب

المائية

953كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-09-05حماه05010926326سناء المصريرنيم احمد العساف823009208351

للحاسوب

2127معلم حرفةوزارة التربية2145معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.3020180شبكات حاسوبية

وزارة الزراعة الال3209.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-01حماه05010599098جومانهدجانه عبود دبيس823109208352

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1987-03-10حماه05160001801روزه كاجاننسرين هاني ابراهيم823209208353

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال67.3320090محاسبة

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 22محاسب

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

90منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05120031108غروبلونا طالب الياس823309208354

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة الال72.4920210أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية240مراقب

المائية

947كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-06-08حماه05150005072رئيسه الحدادرؤى علي الشيخ علي823409208355

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.5420110عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد اعداد معهد1995-03-01حماه05120020675نجدكنانه احمد محسن823509208356

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0320160تربية فنية

وزارة التجارة نعمال1461.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-05حماه05170038453نديماسالي سالم ونوس823609208357

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-20حماه05140036530ترياق خليلطروب شعالن خليل823709208358

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-22حماه05100024776عبيرمحمد ياسر عليشه823809208359

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال130.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-07حماه05120027808مريم حسنرانيا حسين اسماعيل823909208360
المعهد التقاني معهد1980-11-07حماه05180000207عفيفه قاروطناهد غطاس ديب824009208361

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.4220030إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة الماليةالال1504.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-06حماه05150080346أميمهآيه علي علي824109208362

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05120048363طهرانريتا حسين حداد824209208363

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال71.5320200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

77عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1994-11-22حماه05050037489سهيرميس علي قداحه824309208364

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.7520190إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

عشيره بكور آالء فايز البكور824409208365

الجربان

وزارة التجارة الال2740.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-20حماه05020036682

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 287محاسب

والبيئة

وزارة الموارد 1002عامل مخططات

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال212.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-07-20حماه05150011263انتصار ابو شاهينوالء اسماعيل شاهين824509208366

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-05حماه10230002300جميلهعفراء فؤاد علي824609208367
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1639.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010403480حنانلما محمد نجيب جركس824709208368

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1843.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15حماه05030039916عيوش الحسنزينب احمد الحسين824809208369

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حماه05010612529خدوجفادي احمد النجار824909208370

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1997-07-10حماه05100064277سندساحمد شيبان حميشه فاعور825009208371

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3432.0020155

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 309فني طحن

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05110093689نبههمحمد احمد حبش825109208372

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.7120200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 232مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حماه05020035437عشيرةنور فايز البكور825209208373

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2417.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-06حماه05120018765نهيدهسبال بالل حمود825309208374

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال204.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-08-06حماه05150042259حسيبهدارين أحمد يوسف825409208375

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-07-15حماه05010564450صباحمايا عبد العزيز العبود825509208376

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.2020160

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-05الرقة11080009394منىدعاء عبد الفتاح العنتر825609208377
المعهد التقاني معهد1987-01-18حماه05010223651لطفيهامانه عبد الفتاح مشيلح825709208378

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.6120060

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1995-07-01حماه05120040559عيوش العارفاالء حمود الحسين825809208379

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2157معلم حرفةوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8920170

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05010664267سعادعبيدة محمد السماعيل825909208380

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال69.1420130تسويق

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة77عامل حاسب

تقاني

401
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال2416.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030024778وحيدهغيداء ابراهيم المرعي826009208381

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 369كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1562.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-10حماه05180015024تغريد حسيننتالين تيسير عيسى826109208382

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة الال2115.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010367457هنديياسمين سرحان اسعد826209208383

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05150104271فاطمهراما محمود محمد826309208384
المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05050081275غاده هدالراما ابراهيم ديوب826409208385

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.1420100إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100019753امتثال السيداسراء منعم الناصر826509208386

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2075.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150108888اميرهزينه كامل المحمد826609208387
277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05020071676تركيهدالل حسين سليمان826709208388
279كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150014078ناديه شتاتايه رجب رجب826809208389
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-25حماه05150104559رقيهحنان ابراهيم مطر826909208390
282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-10حماه05140033800مروشسماهر جعفر نصور827009208391
المعهد التقاني معهد1991-03-01حماه05110001138وضحه الداليلجين عبد الكريم طه827109208392

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 969فنيوزارة الموارد المائية968فنيوزارة الموارد المائيةالال76.6020120

المائية

954فني

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-31حماه05170032562هيامعزاب عقل قربيش827209208393
وزارة االدارة الال1845.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-26حماه05150114063فائزه المعروفعزيزه محمد المعروف827309208394

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-07-01حماه05020089016فاطمةاسماء علي الخليل827409208395

الزراعي

وزارة الزراعة الال90.4420080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10حماه05110059475غازيهوطنيه فيصل الموسى827509208396

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال436.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05120032407هدله الموعيشاديه علي الموعي827609208397

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3536.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-02-26حماه05010696296حميده الميزنازيحمزه عدنان الميزنازي827709208398
وزارة الموارد 369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال2545.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-29حمص10170026315سوهانادين سامي جروج827809208399

المائية

960كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05060041217صوليانغم علي فطوم827909208400

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حماه05150039125عزيزهلمى وحيد محمد828009208401
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05030017255خلوداسماء احمد جوخدار828109208402

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

363كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال1985.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150010635ماالفاطمه محمد جرعتلي828209208404
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-04حماه05150077764فوزهحنان يونس الحموي828309208405

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-22حماه05150014060ناديا شتاتفاطمه رجب رجب828409208406

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2431.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05220022487غاده االحمدنوار عمار االحمد828509208407

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1354.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20حماه90020026482نعيمة ادريسنور الهدى خالد ادريس828609208408

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1680.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-31حماه05150094764عائدهريم منير يوسف828709208409

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1742.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-10حماه05120032587عزيزهميسون بالل الموعي828809208410

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية288

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1499.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05010211264خوندههبه نجد العز العلوش828909208411
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05020122481مكيهفاطمه عدوان الشنتير829009208412
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05010659490عليارضيه غازي جوخدار829109208413

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-11-06حماه05150006488يمنسناء احمد حشوم829209208414

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.4820070

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد2000-08-15حماه05030058624رتالدنيا نورس العوض829309208415

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة377كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال71.3820200محاسبة

المعهد التقاني معهد2001-01-09حماه05150022135ريم درداريديانا عصام الدالي829409208416

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.3320200أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05150006492يمنمنال احمد حشوم829509208417
المعهد التقاني معهد1997-01-05حماه05050109810فدوهوالء علي شمسين829609208418

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال64.0420180طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-22حماه05060002524فلك المالنور محمد النابلسي829709208419

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1197.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-15حماه05060002527فلك المالفرح محمد النابلسي829809208420

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

بيان مصطفى المصطفى 829909208421

العمر

504كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2219.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-30حماه05020048732مريم

المعهد التقاني معهد1984-03-15حماه05160045846سميرهاليازا سليمان قدار830009208422

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.4420050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة الشؤون الال2520.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-27حماه05030040999رؤيابشرى احمد كليمه830109208423

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010606040حناناسماء فايز الخوام830209208424

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9620210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1981-04-01حماه05120039486عرنهمجدلين جميل محمد830309208425

الزراعي

وزارة الزراعة الال82.3320040انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

291خبير حبوب

368 من 204صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1992-01-03حماه05010207780سمرمصطفى محمد النور الحسين830409208426

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2180معلم حرفةوزارة التربية2179معلم حرفةوزارة التربيةالال67.6320113

وزارة الزراعة الال3098.0020163ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01حماه05010304528أمل ياسينبشار عمر السودين830509208427

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 360كاتب ماليوزارة النقل1108مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-26حماه05050017765خلود حبيبنغم محمد زينو830609208428

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال182.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-02حماه05150062270سهامرامي اسامة حداد830709208429

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-07-06حماه05010032234فطيممهنا احمد الشيحان830809208430

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2180معلم حرفةوزارة التربية2179معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6620110

المعهد التقاني معهد1995-06-14حماه05070023600ختاممصطفى عماد الدين ضعون830909208431

الصحي

393مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.4420180تخدير

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05150068743تغريدماري مولي جرجس831009208432

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال71.8520210

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2093.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-05-11حماه05030022403اعتدال الونسعمار صالح المحمود831109208433
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010228298وعدروال ابراهيم سليمان831209208434
المعهد التقاني معهد1985-01-01حماه05060009761أمالمحمد غازي السلوم831309208435

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربية2125معلم حرفةوزارة التربيةالال72.7020053

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-15حماه05140029325بردامصعب نومرد يوسف831409208436
المعهد تقاني معهد1987-04-01حماه05020023503رضيهاحمد رزوق الرمضان831509208437

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال75.9420090

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد التقاني معهد2001-01-15حماه05150048621فتاهعلي محمد مطر831609208438

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون 2138معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال87.4020200

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3359.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-08-08حماه05150022144ريمحال عصام الدالي831709208439

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05150070001منى سيدهناصيف الياس نعمه831809208440

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال65.3220150غذائي

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

302فني تشغيل صومعة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية369كاتب اولوزارة الماليةالال2226.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05120045894أميره العريباحالم أحمد العليوي831909208441

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05100045752منى برهومرهام عماد برهوم832009208442

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2160.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05120041872نائله العبد هللاميساء ياسين الشيخ832109208443
وزارة التجارة الال237.0020059كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-07-17حماه05050073528رجاء عيدبسام اسماعيل عيد832209208444

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 272أمين مستودع العددوزارة الصناعة301فني لف محركات

المائية

976فني

المعهد التقاني معهد1984-03-01حماه05160048029غاليهباسل محمد ربيع832309208445

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.0720068انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-10حماه05010583298مهاوفاء عبد السالم شيخ قاسم832409208446

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال161.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-12-06حماه05010296111مناصفعال عبد العزيز الحمروش832509208447

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-02-05حماه05010237979رولهمرح ابراهيم نعمه832609208448

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1220170تربية موسيقية

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1992-11-13حماه05030058609شموسجورج الياس العوض832709208449

الميكانيكي

وزارة التجارة الداخلية 275عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال273.0020100

وحماية المستهلك

307فني خراطة

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2187.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01حماه05110105936رويدهأماني عبد الناصر البكور832809208450

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-20حماه05140035872كاتبه عبودملكي بركات سليمه832909208451

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-04-05حماه05170000953بسيماعلي حبيب خليل833009208452

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية367منشئوزارة الماليةالال67.1720079أسواق مالية

المعهد التقاتي معهد1994-01-01حماه05010033515منىمروه محمد حمشان833109208453

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال84.5320180مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

المعهد التقاني معهد2001-03-29حماه05010712724ندا حمشانوعد احمد كريش833209208454

التجاري

وزارة التجارة الال77.0620210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

379كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

التربية معهد1994-03-27حماه05150116026زينبعفراء محمد عيسى833309208455

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.6620150

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2049.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-06-20حماه05030055913زينبمريم محمود الكردي833409208456

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد تقاني معهد1987-01-25حماه05020039907سارهأحمد محمود الحسن الحلبي833509208457

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.3420077مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-13حماه05140032034سناء غصونغنوه فارس وطفه833609208458

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1953.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-12حماه05010310260دالل عزوصفا جمعة سليمان833709208459

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-25حماه05160012555فاطمهدارين عيسى مصطفى833809208460
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10حماه05030056599سميرهبسمه متعب شعبان833909208461
المعهد تقاني معهد1990-01-01حماه05020008624بسيمهعبد العزيز مصطفى الرحال834009208462

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال71.55200910

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال129.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-22حماه05030058909نعيمهوسيم ابراهيم بركات834109208463
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-10حماه05020056778عليه المحمدماهر محمود العثمان834209208464

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال508.0020048ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-14حماه05130009739وفيقة الدوايفتحي يونس حمودي834309208465

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

368 من 205صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2001-01-29حماه05150032864فاديافاطمة احمد المحمود االحمد834409208466

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2138معلم حرفةوزارة التربيةالال76.7820210

فاطمة الزهراء محمود 834509208467

الرزق

المعهد التقاني معهد1995-09-05حماه05010176441منى

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7020180

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم العالي 92منشئ رئيسي

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة التجارة الال2890.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05010667035رانيا مسلمضحوك انس المدني834609208468

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية287محاسب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-08حماه05010133347حناننسرين عبد الرزاق مسلم834709208469

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-16حماه05150051519افتخار عاقلعلي طاهر قيمر834809208470

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2299.0020136أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01حماه05020048106فاطمهمحمد مصطفى العمر834909208471
المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010108259حنانبيان محمد شنتوت835009208472

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال81.0220210تصميم داخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010735898ردينهعفراء اكرم االخرس835109208473

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5720210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1988-06-06حماه05010088270ياسمينرنا سمير حداد835209208474

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال58.8920120أسواق مالية

المركزي

357منشئوزارة المالية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية73كاتب

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3420.0020184تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-10حماه05180033182سناء زريقاقصي جابر مصه835309208475

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05020030299شمسهدعاء نزيه الدرويش835409208476

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال205.0020122علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05160048454ناديامحمد سعيد الحمدان العكاري835509208477

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01حماه05160028578زعيلهاريج فائز سليمان835609208478
وزارة الشؤون 363كاتب اولوزارة الماليةالال130.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-25حماه05150122269املرانيا عادل شاهين835709208479

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05160028591زعيلهنهى فائز سليمان835809208480

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-08-10حماه05180019380املعال عادل شاهين835909208481

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال63.7420090محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 31محاسب

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 90منشئ رئيسي

للرقابة المالية

18مدقق مالي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05020041542حليمهوالء سليم معجون836009208482
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-31حماه05150082831انعاملبانه عبد الرحمن علي836109208483

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال148.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-06-11حماه05010424247فريدهمحاسن نوري الحلبي836209208484

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-01حماه05050058997نعمتهنا اسماعيل الشيحاوي836309208485

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-19حماه05030010325فاطمهسحر عبدو أحمد836409208486
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-01حماه05140002822ثريالندا أيوب علي836509208487

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05140007456روزهلينا أحمد مهنا836609208488

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1402.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010560370ريمسيرين طالل االبراهيم836709208489

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010160862هيفاءحنين فايز الزبدي836809208490

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.7820210تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2495.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05010160073رندهغاليه محمد الزبدي836909208491

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الجهاز المركزي نعمال351.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-12-01حماه05010481026سارهريحان عبد الباسط الرزوق837009208492

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1026مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1100مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010699601حنان الحلبيةمؤمنة عبد الكريم الكردي837109208493

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7120140تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-03حماه05060040872سهامحنان غازي الحنون ادريس837209208494
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حماه05160013073شهيدهروال محمد خزام837309208495
المعهد اعداد معهد1987-01-03حماه05100003762سعادسراب بديع دويب837409208496

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.6920060تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05010914440هبوب الشاهرهزار حسين الشنتوت837509208497

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1722.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-31حماه05010611625بثينه الزبديهبه ايمن الحمود837609208498

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال305.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-07-21حماه10240007014ريموندامايا صالح سليمان837709208499

الجاهزة

الجهاز المركزي 273

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1026مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال194.0020084علميثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه05010254539سارهعادل خليل ابراهيم837809208500
المعهد اعداد معهد1994-01-25حماه05020082377فاطمهمكيه جهاد العمر837909208501

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1120160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120045427رجوه البكورصبا خالد الناصر838009208502

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140025699عفاف رضوانسجى أمين كمال838109208503

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-04-18حماه05160044805صفاءغزل ياسين علي838209208504

للحاسوب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2155معلم حرفةوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9620200شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1999-07-04حماه05010566564فوزي سليمانماريسا انور القسام838309208505

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7520190تربية فنية

المعهد التقاني معهد1993-01-02حماه05140003768منيفه يوسفروشان ايمان علي838409208506

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.5620170عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد اعداد معهد1999-04-07حماه05010329509نوالوالء عماد بركات838509208507

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020210تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1990-01-05حماه05140003790سهيالمهران مرشد علي838609208508

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3420117تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1997-01-02حماه05160021666امال حسناحمد عادل عفيف838709208509

الصناعي

وزارة األشغال 2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال64.7220162تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120045486خدوجصابرين محمود الناصر838809208510

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05120047270شاها الجدعانتوجان فيصل الحسين838909208511

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة النفط والثروة 975فنيوزارة الموارد المائيةالال3129.0020170ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-08-01حماه05010456173سمر الدرويشعلي احمد الدرويش839009208512

المعدنية

عامل فني وزارة النقل1030فني ميكانيك

(ميكانيكي)

356

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-05-01حماه05020113442صبحيهسمر عبد هللا المحمد القاسم839109208513

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010228329امون العثمانليرهف مخلص العثمانلي839209208514

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال397.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-09حماه05050172793امالياحنان فهمي قدور839309208515

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2227.0020132علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05160043665فداءنضال نواف الشمري839409208516

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-02-19حماه05010447417حمدهبنان محمد تيسير السلوم839509208517

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8120100تربية موسيقية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05020098750سميرهخديجه عبد المنعم الدالي839609208518

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-23حماه05010127282داللحنين سعد الدين غزال839709208519

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1584.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010508848ابتسامناريمان عماد شحود839809208520

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2676.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه05150077049حسيبهريم محمود الراس839909208521

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

58قاطع فاتورةوزارة التربية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1704.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-04-15حماه05050113088جمانا ياغيمرح صدر الدين المال840009208522
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-10حماه05180027863سارههاله محمود ضاهر840109208523
آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05150050288رفيده منصورعلي ايمن سليمان840209208524

زراعية

وزارة التجارة الال2707.0020180

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1994-08-29الالذقية05130024367نوال العكشلقاء محمد منصور840309208525

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.2320160انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05160048328نعيمه ابراهيمريتا توفيق السلو840409208526

التجاري

وزارة التجارة الال71.6320200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010491180سعادصبا علي سلطان840509208527

للمراقبين الفنيين

اإلنشاءات 

العامة

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال72.7120080

المائية

973فني

المعهد التقاني معهد1999-08-01حماه05150077827هاله حمودراما ياسر احمد840609208528

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.9520200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1985-09-25حماه05010343584مهديةرجاء عبد الجليل برشين840709208529

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال71.3620060وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-13حماه05100028454زاهدهفاطمه حمود النايف840809208530

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05050151191رايزهميسم هيثم ديوب840909208531

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5720210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100060944تجورعالء دريد عيسى841009208532

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1999-09-01حماه05050113162هند كنجو السليمانهازار محمد كنجو841109208533

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال66.1420220عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة التعليم العالي 401

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-20حماه05120006702ناهي حاتمجمانه ابراهيم حاتم841209208534
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05120011072رانيا احمدروان رمضان ابراهيم841309208535
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حماه05140027373سريه التعهنادي نديم لطيفه841409208536
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010344330نجاح الرجبماهر محمد علي هي841509208537
وزارة التجارة الال1428.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01حماه05170020634منيرهغيداء عيسى فهد841609208538

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05120021583شذى سلومصبا رافع عبدهللا841709208539

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2077مدرس مساعدوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.2420210

تقاني

402

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05150053275سهام يوسفميس احمد العباس841809208540

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-27حماه05150114242سعدةفاطمة سليمان عبود841909208541

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-21حماه05150086851ودادمروه محمد حماد842009208542

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05120009628اسماءرغد علي اسماعيل842109208543

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1991-01-02حمص05180009123سحر حسنرفا عيسى منصور842209208544

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6520110

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05120021618شذى سلوماليسار رافع عبد هللا842309208545

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2520210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

التربية معهد1997-09-15حماه05120009547عائدهرهام محمد جروا842409208546

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.7920190

المعهد التقاني معهد1996-04-30حماه05050077593شفيقه حسينوريتا هشام قادر842509208547

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال81.4220160مطعم ومنهل
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1661.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160045715هناءريتا حسن حسين842609208548

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

التربية معهد1989-01-01حماه05010109859كليمةالهام طالب الحسين842709208549

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9920080

504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1218.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-26حماه05010629613سميرهنيرمين ياسين شاهين842809208550
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-26حماه05170020738وجيههنورشان عصام شدود842909208551
وزارة التجارة الال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-10حماه05160045876هناء العكاريزينب صالح علي843009208552

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

369كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05120020502مريم صويفيسالف يوسف زعتر843109208553

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.7520210عالقات عامة

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد اعداد معهد2000-09-26حماه05030038659ليناأمنة عبد السالم االحمد843209208554

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6020210تربية فنية

وزارة التجارة الال1522.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160022000ياسمين خضورهاشم أيمن اسعد843309208555

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

369كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

وزارة التجارة الال305.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-29حماه05010346962صبحيةمي حبيب سالمة843409208556

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1100مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2237.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-24حماه05200013952امل رحالراما عبده سعاده843509208557
المعهد اعداد معهد2000-07-19حماه05020094522خديجهروان زياد صابون843609208558

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020200تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-05حماه05120009627أسماءريم علي اسماعيل843709208559

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1934.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-20حماه05030059144سمرديانا نبيل شهدا843809208560

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1401.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-20حماه05030067561روجينهحنين نصر ملحم843909208561
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-01حماه05140000540مجيره سعيدهناء شعالن سعيد844009208562
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150115634سهيالجمانه احمد المحفوض844109208563

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-23حماه05120037543سهيال عليويعال عابد رضوان844209208564
وزارة االدارة الال2396.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-17حماه05010473963رندهلطيفه عامر الجوخدار844309208565

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05120051766اسمهانربى محمد غازي844409208566
المعهد التقاني معهد1995-08-07حماه05010204078عنود الحمادعمر احمد الحسين844509208567

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.1320184إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1981-01-02ريف دمشق03030036681زينبلبابه احمد غبيس844609208568

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.5220020

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

72كاتب

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1925.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10حماه05030027540ندوى نعساننور احمد باراداني844709208569

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-04حماه05120037540سهيال عليويمنار عابد رضوان844809208570

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.4620060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال198.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-02-12حماه05010815606فتاةنغم ياسين احمد844909208571

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االقتصاد 290

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1999-05-01طرطوس10110029907فاطمة محمدتيماء كامل شيحه845009208572

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.2520190تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-27حماه05120019614نهايزن عيسى فندي845109208573

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-04حماه05160040077ملكهاالء فهد الحسن845209208574

الهندسي

وزارة التعليم العالي 358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.3220210المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

49مساعد فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01حماه05170021900نبيها مخلوفداليه غالب مخلوف845309208575
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16حماه05170037337مريمعال محسن حبيب845409208576
المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05170040617ودادهمسه سيحان يحيى845509208577

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2156معلم حرفةوزارة التربية952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.7520150

المعهد التقاني معهد1997-07-20إدلب07210135937خديجة عمريغفران محمد الجسري845609208578

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال75.2220180

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية370كاتب اولوزارة الماليةالال142.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120013058امال خطيبعلي محمد جحجاح845709208579

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-06حماه05150082899ردينهلين احمد احمد845809208580
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1225.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-15حماه05150047238منىنغم فادي حمود845909208581
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1515.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-22حماه05010207099مها عوضفاطمه احمد عوض846009208582

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-13حماه05070037602نوففاطمه احمد المحمد846109208583
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1375.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10حماه05200056857فوزه الحسينياسمين ابراهيم المصري846209208584

المحلية والبيئة

7شرطي

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1646.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حماه05050167168سراءايات نزيه الميهوب846309208585

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1982-07-01حماه05050011597حفيدهمنى مصطفى الخدام846409208586

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.9120020

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حماه07120005559فاطمه العيسىسحر محمد االحمد846509208587
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05120028027سفيره الموعيوالء حافظ حمود846609208588
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال2782.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-01حماه05150079124سعادمايا علي غصون846709208589

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-03حماه05120026559فضه الموعيفاطمه علي الموعي846809208590
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10حماه05170022160سميره ناصرنارمين مفيد ناصر846909208591
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-02دمشق05170022158سميرهرانيا مفيد ناصر847009208592
وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1735.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-20حماه05150105472انتصار سليمانآيه صالح فياض847109208593

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-08حماه05160028680نهيدهميساء عبد الرحمن ابراهيم847209208594
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1684.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01حماه05010324160رشارنيم ابراهيم مطر847309208595
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2475.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-04حماه05100037933منىرهف شحادي حمودي847409208596

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-03حماه05150108353مفيده موسىمحمد عبد المجيد احمد847509208597

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة الال1772.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-15حماه05040006366فوزيهماهر حسن الرمالت847609208598

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

المحلية والبيئة

39شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-29حماه05100037951منى نكارهعالء شحادي حمودي847709208599

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة الال2242.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-20حماه05120025203هنديه كيوانكنانه واصل وسوف847809208600

المحلية والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

949(ميكانيك  )فني وزارة الموارد المائية1098عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3340.0020143ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-08-07حماه05170033562منايعقوب سليمان فخرو847909208601
المعهد التقاني معهد1980-01-05حماه05010123627نزيههراميا نعيم نيسان848009208602

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.8119990بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة نعمال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-25حماه05100033088اميرهسميحه اسعد علي848109208603

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة التجارة الال158.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-03حماه05160032587ندىسوزه علي محفوري848209208604

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال136.0019982أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05120032447رابيهباسم علي بازو848309208605

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المعهد التقاني معهد1995-02-03حمص04140050475نهال محفوضريم جرجس سلوم848409208606

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال68.5120180

المائية

973فني

المعهد اعداد معهد2001-01-08حماه05010265583فردوس االبراهيمأريج احمد كنجو848509208607

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.8520210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2001-07-01حماه05010587989راميا نيساننتالي سيمون زيود848609208608

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.4620210تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09حماه05010218177سميرهسوزان عبدو السليمان848709208609
المعهد اعداد معهد1996-01-28طرطوس10010152346زينامرح مالك محمد848809208610

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6620150تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05110022868بثينهمحمد حسن اسماعيل848909208611

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال66.7120183آليات

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1987.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-16حماه05120001761فائزهرقيه نمر ابراهيم849009208612
وزارة التجارة الال2264.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05120005991عائدة عباسياسمين عيسى برهوم849109208613

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

356كاتب رئيسيوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01حماه05030039977زريفهرمضان محمد داوود849209208614

والبيئة

وزارة االدارة 35شرطي

المحلية والبيئة

33شرطي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05030034932ندى وزيرهالة حكمات شربوطلي849309208615

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.2020210المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد التقاني معهد2001-07-23حماه05010016766سميرهروان محمد فيصل رحيم849409208616

الطبي

أطراف 

إصطناعية

وزارة التعليم العالي 1013فني أطراف اصطناعيةوزارة الصحةالال89.1120210

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 9مخبري

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

الطبي

10

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1779.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05010696373مريم القاسم الحسنتهاني عبد المنعم جنيد849509208617

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1978-12-10حماه05020091279خولهفادية محمد طاهر الشيخ849609208618

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال71.2919990تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1502.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-02حماه05030063242فاطمةشيماء حسن االبراهيم849709208619

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05050092659فدوىظبية عمار طالب849809208620

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

محمد طارق أحمد زياد 849909208621

الحاج علي

المعهد التقاني معهد1990-04-02حمص04170044065آمنه

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال73.7820104تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2120معلم حرفةوزارة التربية282فني كهرباء

370كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1557.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030009231اميرة الشعبانايمان احمد الشعبان850009208622
وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1615.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-26حماه05200011956منىندى سيمون سكاف850109208623

المائية

957كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010627718سعادسلمى ضاهر الخضر850209208624

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0720210تربية موسيقية

التربية معهد1998-01-08طرطوس10100013802لطيفهحسن منذر حسن850309208625

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.0820191

وزارة التجارة الال2599.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-15حماه05140011273سجنهالرا عبد الغفور سلوم850409208626

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-05-14حماه05150106173منىمها سليمان علي850509208627

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 968فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال65.4120160

المائية

982فني
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-08-31حماه05050123614فاديهرؤى احمد السليمان850609208628

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.1320160

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05050176749تركيه المحسنمها عبدو ريحه850709208629
المعهد تقاني معهد1989-02-05حماه05100038175رنجوس رضوانساميه يونس الدريوسي850809208630

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال66.4220160

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01حماه05140006990حميدهلما سليمان خضور850909208631

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05140029865ندوه يوسفوديان راجي أبوعمشه851009208632

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.5320200تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-30الالذقية06150058732ابتسامآالء عمر حاج محمد851109208633
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-12طرطوس10270023741ماجده اسماعيلنور سليمان محمود851209208634
358كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال2530.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100044332هويدهبشرى طارق نيشي851309208635
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05140010339حميدهربا تركي ارساق851409208636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05100044328هويدهبسنت طارق نيشي851509208637

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال69.2220110المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1482.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-14حماه05170031680حميدهايه ياسر صطيفي851609208638

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة نعمال1648.0020140علميثانوية عامةثانوية1993-10-20حماه05150071825فيروزهريم حسن فشتوك851709208639

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 370كاتب اولوزارة المالية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال301.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01حماه05150001655شهال عباسثناء يونس اليونس851809208640

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال146.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-25حماه05010367235جمول اسعددارين محمد اسعد851909208641

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17حماه05150004984ملكه سلوملما موسى يوسف852009208642
وزارة االدارة الال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-20حماه05140004694يسيره أسعدغيثاء هواش خلوف852109208643

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1683.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05110022076راميه اسماعيلفرح ابراهيم اسماعيل852209208644

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-14حماه05010405830حليمهمريم محمود مصطفى852309208645

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-10-01حماه05160007107كوكبنسرين علي صبح852409208646

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.0020070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-30حماه05150105977كماله موسىلينا اكرم علي852509208647

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.9620190عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال172.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160050120خطيرهعلي حسين الحمدان852609208648

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 364كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1870.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05140036823لحظه داؤدمرح حسين بردان852709208649

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2482.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-14حماه05020027994هاللهرزان رياض المعماع852809208650

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-02حماه05170003648سميهايه عباس عون852909208651

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-25حماه05010507756توفيقهرغده محمد السالمه853009208652

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال76.9520170

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حماه05140009151زينب ناصرشيرين مخلوف مخلوف853109208653

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2493.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-22حماه05050173629نسرينحيدر صالح العفلوك853209208654

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد2000-01-06حماه05160032683اعتدال محمدماريه معن ابراهيم853309208655

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال72.7220190

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1854.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حماه05140036831غيثاء جبورورود شاهد جبور853409208656
وزارة االدارة المحلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2700.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-20حماه05220022233مريمنرمين فراس سبيع853509208657

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

المعهد اعداد معهد1981-04-15حماه05010241176جميلهوسام علي العباس853609208658

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.0920010تربية فنية

التربية معهد1993-08-19حماه02380008353بسنه عليكريمه حسن شيخ ابراهيم853709208659

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2087مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0020170

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-01حماه05070007784مديحهحال اسعد اسعد853809208660
وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1635.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-03حماه05160053307اعتدال محمدجورجينا معن ابراهيم853909208661

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية370كاتب اولوزارة الماليةالال140.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-02-06حماه05120031398كوكبسماهي أحمد الموعي854009208662

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال125.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-12-10حماه10010060992ليلىروال حسين سليمان854109208663

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية34جابي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05110022884بثينهرزان حسن اسماعيل854209208664

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01حماه05070040061بديعهداليه عبد الرحمن دغرور854309208666
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-29حماه05010399765هندرؤى احمد جرجنازي854409208667
المعهد اعداد معهد1984-08-21الالذقية10220017029سعادعبير احمد يوسف854509208668

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6120040تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1777.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حماه05010638198نجودمنى خليف الخضر النجم854609208669

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2372.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-22الالذقية04010421309منىهديل علي العجي854709208670

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

34جابي

المعهد اعداد معهد1986-01-01حماه05010236626منتهىربا محمد النمر854809208671

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6920070تربية موسيقية

وزارة االدارة الال1928.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-22حماه05010863897تغريدالنا احمد الديب854909208672

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-15حماه05170010906نوريه سليمانمارلين سليمان منصور855009208673
وزارة الزراعة الال2791.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-13حماه05150118628فداء وسوفبتول علي ابراهيم855109208674

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

1100مراقب

276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30حماه05070015623بدريه سلهبعالء الدين ابراهيم سلهب855209208675
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حماه05050042544سحررمال جابر السليمان855309208676

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-06-01حماه05200034095غانافرح برهان القربه855409208677

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.9220210تربية موسيقية

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال110.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-06-29حماه05160007511دعدهدارين عدنان العلي855509208678

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07حماه05120009521ساميهنور احمد عبد هللا855609208679
280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2275.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-25حماه05120040689نهاد عبودحال محمد عبود855709208680
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100060943تجور الحسنديانا دريد عيسى855809208681

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

هناء عبد الكريم العبد 855909208682

الرحمن

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-20حماه05010298612وطفه

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050114992غفرانيوسف محمود السليمان856009208683
وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1976-05-11حماه05050009563ناجيهإيلين علي سيفو856109208684

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال361.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-12-13حماه05110010306غصونشيرين احمد ابراهيم856209208685

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05170006763هيامريم مصطفى شاهين856309208686

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال69.7520200

تقاني

2070مدرس مساعدوزارة التربية402

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال2861.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-02حماه05160034861ملك زيزفونمايا عبدهللا صقور856409208687

الجاهزة

وزارة التجارة 273

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال2385.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حماه05200090581يسرى االبراهيممايا محمود الدرويش856509208688

الجاهزة

وزارة التجارة 273

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-24حماه05170031830الرارهف موسى سليمان856609208689
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20حماه05120024035نزهه أسعدوسيم عبد الكريم ثلجه856709208690
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05200008514انس السلومميرنا محفوض السلوم856809208691

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال738.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-10-15حماه05120032453رابيهثراء علي بازو856909208692

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2161.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-30حماه05120011522عزيزهبثينة جمال خضر857009208693
وزارة االدارة الال2093.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-17حماه04010744319منى حالقعبير محمد حالق857109208694

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد تقاني معهد1995-01-01حماه05050135630ابتسام طالبهوان امين نصره857209208695

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال72.3320140مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05020053002هندرحاب محمد عسكر الرجب857309208696

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.9620160تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20حماه05120034337تركيه رستمأريج جهاد رستم857409208697

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حماه05120018171جميلهعزيزه فاتح شباني857509208698
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1851.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حماه05020003975مريماسماء محمد العتر857609208699
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حماه05120021040اسيانارمين حسان فاتي857709208700
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حماه05120016124فاطمهميرنا سليمان االبراهيم857809208701
362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1561.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150032096احالمهبه حسن العلي857909208702
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2344.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-15حماه05120016127فاطمه قشهمرح سليمان االبراهيم858009208703
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150019256هيفاءديما كريم الرصيص858109208704
وزارة التجارة الداخلية 370كاتب اولوزارة الماليةالال1679.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120053688جهينه مخلوفزينه محمد دنيا858209208705

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1725.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05030013763حميده الونوسياسمين كاسر الحسين858309208706

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1495.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-14حماه05150105950ناهيراما نصر علي858409208707
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150115642سهيال خضورأريج احمد المحفوض858509208708

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1992.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-25حماه05180008481نورى محمدلبنه سليمان اسعد858609208709

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية279

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال152.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05030013605حميدهمحسن كاسر الحسين858709208710

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1574.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05110022059راميهغزل ابراهيم اسماعيل858809208711

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05050025744صبحهغبشه علي العبيد الفايز858909208712

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-24حماه05050015845وعدنغم سامر السالمه859009208713

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1257.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-06حماه05150114011ثناء حسنانغام جعفر الحسن859109208714
وزارة التجارة الال2683.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100017999مثيله عيسىسوزان سلمان أحمد859209208715

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2344.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140029093دعدنغم حسان خلوف859309208716
المعهد التقاني معهد1998-10-12حماه90050006264نادره شقفةكرم هللا اكرم طه859409208717

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال73.3020180

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد اعداد معهد1997-08-01حماه05100001462نورهمرح بديع سعيد859509208718

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5520180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-25حماه05160011597نوفانادين احمد عفيف859609208719
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-18حماه05150088934مريموالء هالل فندي859709208720
المعهد التقاني معهد2001-01-18حماه05140020920فاطمهيارا منير قبقلي859809208721

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.8120200المساحة

والبحث العلمي

49مساعد فني

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05150071846ندا الحسينرزان نوفل فشتوك859909208722

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال75.6420200مصارف

المعهد التقاني معهد1995-08-01حماه05200088414حنان عليأريج تامر صقر860009208723

للحاسوب

وزارة التجارة 275كاتب ضبطوزارة العدل402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.5720180شبكات حاسوبية

الداخلية وحماية 

المستهلك

296فني صيانة شبكات

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1745.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-02حماه05150072674هدىليال خضر وسوف860109208724

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100042426اكتمال سليمانهيفاء فايز اسكندر860209208725
الجهاز المركزي الال282.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-02حماه05050132737عتوكفاديا رستم رستم860309208726

للرقابة المالية

وزارة االدارة المحلية 1027مستثمر حاسوب

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1928.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05050082618هاله المحمدهنا عدنان محمد860409208727

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1979.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-24حماه05120047139زهور اسمندرياسمين نور الدين ابو صالح860509208728

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2280.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05160009045مسيره العليهبه طاهر االحمد860609208729

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-05-04حمص04230029228نوفهلواء اصف الجوراني860709208730

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال64.2620090تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2031.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-08حماه05110026421خدوجصيته غازي خلوف860809208731
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2363.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01إدلب07060008821زكيةتركية علي الخالد الفريج860909208732

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050048368فاديهرفاء بسام ديوب861009208733

للحاسوب

2074مدرس مساعدوزارة التربية2150معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربيةالال67.0320200شبكات حاسوبية

وزارة الشؤون الال1730.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160050123خطيره العليآيا حسين الحمدان861109208734

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-07-06حماه05160001312نجوىروان كمال الديب861209208735

الطبي

393مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال65.6220160تخدير

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160009873مهارئام يوسف بركات861309208736
المعهد اعداد معهد1983-08-13حماه05160025362فطيمسندس زيدان القطعان861409208737

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.9120040تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-13حماه05170009485اديبه ميهوبهناء محمود محمود861509208738
المعهد اعداد معهد1987-01-01حماه05120029416فطومميرانا محمد ديوب861609208739

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال74.0220080تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال405.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-01حماه05120028537ردي الياسوفاء سليم اسماعيل861709208740

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-03-12حماه05100045860سعادريم احمد نيساني861809208741

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.9420120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 232مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2007.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10حماه05100065554مفيده حبيبكنده احمد عليشه861909208742

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-10حماه05190029758حكيمهسهام فؤاد فاضل862009208743
المعهد اعداد معهد1995-07-08حمص04010673331شمسهبيان عبد الرحيم الشامي862109208744

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5020150تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-24حماه05050164652عائدهغنى سامي عليا862209208745
281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-15حماه05030023541ماريهصفاء محرز علي862309208746
المعهد اعداد معهد1989-08-10حماه05180011440نجالبراءه فؤاد مصطفى862409208747

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6520110تربية فنية

المعهد التقاني معهد1983-01-20حماه05200027796شاها السليمانصفا محمد كريم862509208748

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال65.0020070إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة االقتصاد 401

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

المعهد التقاني معهد1987-09-05حماه05100050398بديعه سليمانلطيفه رفعت سليمان862609208749

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.4720070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 232مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد1987-09-29حماه05100066184وزيره جنيدسلوى حسن حسن862709208750

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.6820070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 237مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد اعداد معهد1989-01-03حماه05010570542نزيههميريام سمير االبراهيم862809208751

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2720100تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-14حماه05190027531ليلى عيودمادلين محمد بربر862909208752
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-15حماه05010343993ريمهروال خرفان حمد863009208753

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01حماه05070010190سميرهنور علي درويش863109208754
85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1994.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05190023876عليابشرى علي سليمان863209208755
المعهد اعداد معهد1990-05-01حماه05030044054هند الشماليرانية احمد الحاتم863309208756

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.3720110تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-08حماه05010339094نداءانسام ابراهيم االبراهيم863409208757

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-28حماه05200012111مانياساري مجيد قديسه863509208758
وزارة التجارة الال1650.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05050154845وصفىحنين رمضان شلدح863609208759

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية288

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05010570546نزيههسيفان سمير االبراهيم863709208760

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6420090تربية موسيقية

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1839.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-05حماه05010332110اميره العليوييسرى تيسير العليوي863809208761

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال244.0020150علميثانوية عامةثانوية1994-06-20حماه05010342109خطيرهعفراء ابراهيم خليل863909208762

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-28حماه05120009853انصاففلونه حسين هواش864009208763

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1791.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-07حماه05010331989اميرهفاطمة تيسير العليوي864109208764

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-08حماه05110043198حبابهمريم عبد القادر الحمود864209208765

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-03حماه05160027752صباح ميهوبغنى يونس ملحم864309208766

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1976-04-02حماه05010467067حياةعمار نديم النيربيه864409208767

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال62.4019960

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1407.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010160750خديجهساره نصر الباكير864509208768
المعهد التقاني معهد2002-01-02حماه05160049184لواء ضاهرمايا عيسى الناصر864609208769

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة األشغال العامة 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال77.6320210

واإلسكان

1032مدرب ديكور ودهان

المعهد اعداد معهد1987-09-24حماه05200011586اميرهميس عبود البيطار864709208770

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6520080تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010342087نبيهةدارين يعقوب خليل864809208771
403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-14حماه05090003404ناهدهعال حسن الشعار864909208772
التربية معهد2000-01-01حماه05030008700شفيقةمحيا يحيا الذهب865009208773

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1720201

المعهد اعداد معهد1985-08-17حماه05010618070امينةرائدة عبد الرحمن جلعوط865109208774

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2320050تربية فنية

المعهد اعداد معهد2001-08-27حماه05200012203مانياأنجي مجيد قديسه865209208775

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0720210تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-16حماه10050003315زاهيه سليماننسرين عيسى أحمد865309208776

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05090008244نازكرهف علي الشيخ حسن عواد865409208777
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-13حماه05190003239انيسه زهرهياسمين ابراهيم رجب865509208778
المعهد التقاني معهد1997-06-01حماه05160025256دعدوفاء لؤي القطعان865609208779

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال70.6920170

والتجارة الخارجية

380كاتب رئيسيوزارة المالية132كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05010556901نجاحصفا طالل الحميده865709208780

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-10حماه05020076054ليلى السليمانمريم محمود المحمود865809208781

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال88.3820190التصميم الداخلي

المائية

973فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-23حماه05170033735ميساءروعه علي عبيدو865909208782
المعهد اعداد معهد1989-01-29حماه05170016434مريمروعه راسم ديوب866009208783

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.7520100تربية موسيقية

368كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةالال143.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-11-01حماه05140019771نوالرشا غسان بردان866109208785
المعهد التقاني معهد1999-06-11حماه05150117119الهامندى معروف العلوش866209208786

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.7120200عالقات عامة

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد اعداد معهد1997-11-02الالذقية06020046287منى عبد هللااسماء اديب جريكوش866309208787

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8220180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05050113021جمانامرام صدر الدين المال866409208788

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6620180

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

402

المعهد اعداد معهد1998-09-19حماه05200006234أروىكارمن معن دعاس866509208789

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9220190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05050055079سميره غاليرشا قيس زهره866609208790

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.8920070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1992-02-15حماه04120068340سناء االحمدانتصار نصر العكاري866709208791

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5620130تربية موسيقية

وزارة الشؤون الال1477.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010286966مريم السليمانهاله احمد عجاج866809208792

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-26حماه05010297110آالء دبسفاطمه فارس سودين866909208793

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال88.5420190

المعهد التقاني معهد1991-03-10حماه05010168980طالصبحيه جاسم نصر867009208794

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال76.8220110تجاري مصرفي

وزارة الزراعة الال407.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05140025742فوزيهفاتن فضل صبيح867109208795

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1982-11-03حماه10160137381ديلياايناس كامل سليمان867209208796

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.6120040إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد اعداد معهد1992-09-16حماه05200005894هناءلمى سمعان شموط867309208797

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.8620130تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10220039999عبير منصورميس حبيب حبيب867409208798
281كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-18حماه05140007665عيديطهران نظمات سليمان867509208799
المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010493310بثينة الكرديسندس غزوان عدي867609208800

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8220200تربية فنية

تهاني محمد محسن البكري 867709208801

الغنامه

وزارة االدارة الال1779.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01حماه05010055077ندى

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120020507مريم صويفييوشع يوسف زعتر867809208802

المحلية والبيئة

12شرطي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05010770046فاديه خريبوقيارا نمر خريبوق867909208803
المعهد التقاني معهد1997-04-08حماه05150088077انتصار يوسفروان أيمن علي868009208804

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.1720170صيدلة

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1496.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-04حماه05150107708ناريماننور استرويس محمد868109208805

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010158566هالهتسنيم احمد الرومي868209208806

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2120190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1987-01-01حماه05010725719ناهدصفاء حيان دخلله868309208807

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال68.0720090إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05140021062وزيره عيسىسلوى ناجح البقيلي868409208808

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حماه05040031710بلسممي حمدو الحيدر868509208809

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال359.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-12-10حماه05110031773هندهبه عبد العزيز شروف868609208810

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-28حماه05120023086مركليتكينده محسن محمد868709208811

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2311.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05120032566هالهحيدر محمد اسماعيل868809208812

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1238.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-19إدلب07220027161صبحيةمرح محمد اليتيم868909208813

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2034.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05040049051بلسمأبي حمدو الحيدر869009208814
المعهد التقاني معهد2002-01-19حماه05170008947محاسنمها أحمد سلمان869109208815

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2420210

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حماه05040017581منيرهسهام فيصل الحلوة869209208816
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20حماه05150072469فاطمهلميس محمد محفوض869309208817
وزارة الزراعة نعمال441.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-01حماه05110031530ورده بدوررشا رفعت جديد869409208818

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2200.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-10حمص05170008944محاسنمريم احمد سلمان869509208819

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1993-06-20حماه05030008679بديعةمعمر عبد الكريم الذهب869609208820

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2137معلم حرفةوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4620204

وزارة الشؤون نعمال1662.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-21حماه05150047801عرنه ابراهيمبشرى محمد عبد هللا869709208821

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2048.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حماه05010560592هاجرغيساء علي طومان869809208822

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1812.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-02حماه05190004306فلايرمرح فائز خضور869909208823

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-28حماه04220023464وصفية يوسفسوسن محمد الحماد870009208824
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-06حماه05040016821نوالهبه خضر األحمد870109208825

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-02-01حماه05200017853هيامندى جرجس نجار870209208826

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5320110تربية موسيقية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1935.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-22حماه05150080972فلايرنغم محمود زامتلي870309208827

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1643.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05180009982جميلهتيماء محمد ابراهيم870409208828

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

خالديه العليوي ابراهيم احمد ابراهيم870509208829

النقيب

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال145.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-30حماه05220006068

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد التقاني معهد1986-03-20حماه05010053384سهام غاليشيرين محمد البارودي870609208830

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال66.9620090األسواق المالية

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 22محاسب

والبيئة

وزارة االدارة 31محاسب

المحلية والبيئة

14محاسب

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-14طرطوس10270023709مياسبتول جهاد القنطار870709208831
المعهد التقاني معهد1993-03-27حماه05100004496هاال عيسىريم امين فرحة870809208832

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2128معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال64.8220140شبكات حاسوبية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-28حماه05090018973كرجيهحال علي حيصو870909208833
وزارة االدارة نعمال1654.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05030049955هناء ابراهيمكاترين أيوب ابراهيم871009208834

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال385.0020053ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-05حماه05190000736خديجه مرهجمحمد عباس عيسى871109208835

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1989-10-03حماه05200013675غادهرينا هيثم يعقوب871209208836

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5320100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05150094317سعده شاويلوبانا احمد مقصود871309208837

والبيئة

وزارة االدارة 32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-01-15طرطوس10270002284امينهمياده علي علي871409208838

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.4620030انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-25حماه05010060919لبينهاروه نصر المكائيل871509208839

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-01-01طرطوس05150025421مسيرهراما يونس بركات871609208840

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5520090تربية فنية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07حماه05170035373عليا عبيدوياسمين غازي عياش871709208841

المحلية والبيئة

7شرطي

المعهد التقاني معهد1988-07-07حماه05100006715اميرهمحسن عبود سلوم871809208842

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.6420134أشعة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-28حماه05170029121غادهسحر نوفل الحالق871909208843
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-27حماه05150054649تغريد ابراهيمنغم هاشم سليمان872009208844
وزارة الموارد 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3141.0020162ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-08-03حماه05150094080رحاب مقصودجعفر أحمد أسعد872109208845

المائية

975فني

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقلالال267.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-03-01حماه05160006960سفيرهايفان عيسى حمدان872209208846

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1102مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-20حماه05120031744ناهيشاديه علي بدور872309208847
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وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الالذقية06200075928رغداءلورين ساجر صالح872409208848

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-09حماه05100020130فوزه المنصورسوذان خليفه شاهين872509208850
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05010585075فاطمةبنان محمد سعيد الراس872609208851

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-25حماه05010332726مديحة الطماسهدى هيثم نبهان872709208852

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.0720210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010228324ميساءمريم محمود العثمانلي872809208853

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3020200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20حماه05120025528وحيدهوفاء اسماعيل مثلج872909208854
المعهد التقاني معهد1981-10-22حماه05090026101سميحه محمدراميا ممدوح محمد873009208855

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال66.7220060إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة االقتصاد 401

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1803.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-05حماه05150066903فتاة شاهينرغد علي وسوف873109208856
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1422.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05010417267ندىشذى تيسير هرموش873209208857

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-20حماه04010209059مريمعواطف مراد الجوراني873309208858
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05140029399منتهى يوسفمنى غازي عفيف873409208859

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20حماه05160013550ماريهسهام محمد خزندار873509208860

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1997-02-27حماه05150079283نوهادخضر مصلح محمد873609208861

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2113معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1120183

المعهد اعداد معهد1996-09-28حماه05010418017ندىفر ح تيسير هرموش873709208862

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7920160تربية موسيقية

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120042079لطيفهمريم أحمد المحمد873809208863
المعهد التقاني معهد1987-07-24طرطوس10010002417جميلهختام فواز علي873909208864

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.8620070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05100070475اكتمالعال محمد منصور874009208865

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-07-01حماه05050152075سمرههال رفعت حاج حسن874109208866

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال65.9320070الكترون

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-20حماه05160018978فضه أحمدرفيقه شعبان احمد874209208867
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-20حماه05160013538ماريهسلمى محمد خزندار874309208868

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1992-09-02حماه05140026527نهدا حسنبتول صالح حسن874409208869

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.1420180تسويق

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1999-08-10حماه05150071539روزيآيه موسى الحسين874509208870

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.7420200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال883.0019983ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1977-10-17حماه05140035039زينبعارف مخلوف مخلوف874609208871

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 227مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05140010188منيره حمودرحاب حسن صالح874709208872
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-20حماه05140002957اسمهانعتاب مسعود اسماعيل874809208873

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-16حماه05130004111تركيةفاطمة عبد المنعم الجاسم874909208874

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حمص04140003439ابتهاج عبد هللاأليسار عبد الرحمن قاسم875009208875

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-08حماه05120031061شمسهروعه حسن الياس875109208876
وزارة االقتصاد الال1901.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-13حماه05120042172أملشمس بعث الخساره875209208877

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

وزارة الزراعة الال365.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-24حمص04220024358ميلو السليمانبشرى احمد سليمان875309208878

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010157295طله حبالنور محمد طارق الصباغ875409208879

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8720190

وزارة التجارة الال150.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05150045765هندوعد ابراهيم صارم875509208880

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-19حماه05120015294مفيدهشيرين حسن عيسى875609208881
وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-23حماه05030020073بدرية االزونغنوه هنيدي فرحات875709208882

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1628.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-14حماه05120031285ميادههديل عادل ليال875809208883

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

957كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2371.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08حماه05130020643رمزه محفوضبشرى أحمد سليمان875909208884
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-02حماه05150035595دالله المحمدسماح ابراهيم القوجه876009208885
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-12حماه05100033306جميله الحيميتغريد كمال محمد876109208886

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-08-16حماه05050009827خديجهرويده عبد الرزاق الحسن876209208887

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2120180تربية فنية

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1102عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3160.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-10-03حماه05050142740خانمخديجه يوسف العلي876309208888
وزارة الزراعة الال435.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-09-13حماه05140023988صباحدارين محمد شملص876409208889

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1981-12-15حماه05150033488وجيههختام علي عادله876509208890

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال70.0020010مطبخ وحلويات

وزارة االدارة الال2741.0020143علميثانوية عامةثانوية1997-01-03حماه05120027000احتفالابراهيم قيس ليال876609208891

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-25حماه05100038914مروشنجيبه احمد يوسف876709208892

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140023530صباح شملصروان محمد شملص876809208893

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010014721وفاءفراس عبد الناصر الشاوي876909208894

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2154معلم حرفةوزارة التربيةالال94.3620120

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي 43

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-04حماه05120010183رغداءنور منذر احمد877009208895

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال397.00200310ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-24حماه05140002063فضه نصرهفريز احمد زلخه877109208896

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-01حماه05010663311انتصارنوفه عوض الشحود877209208897
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-14حماه05140002721تمامانتصار علي طالب877309208898
المعهد التقاني معهد1995-03-08حماه05050079908حريهمهند علي زيدان877409208899

الصحي

392مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.9020160تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-08حماه05140007046نبيههياسمين ناقد حسن877509208900
المعهد تقاني معهد1988-08-01حماه05110031588سرسك مسعودوليم نظمات جديد877609208901

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال67.3320119

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-28حماه05120003568جوريهخوله ابراهيم عيسى877709208902
وزارة التجارة نعمال198.0020014علميثانوية عامةثانوية1982-06-22حماه05140011758اكتمال حسنشادي غسان حسن877809208903

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية279

المائية

957كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حماه05140002049فاطمهغيثاء طالب زلخه877909208904
وزارة الزراعة الال251.0020100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-31حماه05050004731فريدهديما عبد العزيز فاضل878009208906

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-04-17حماه05010639930منىخنساء حيان عاصي878109208907

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8320190تربية فنية

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-20حماه05050077189خديجهاسماء معن ديب878209208908
وزارة الزراعة الال474.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-28حماه05100044070وفيقهايمان عباس صبوح878309208909

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة التجارة الال422.0019993كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-09-20حماه05150027359صباحعالء ابراهيم عطيه878409208910

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2758.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05200004400حنانندى ابراهيم الغنوم878509208911
وزارة االدارة الال2035.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-13حماه05190000785ابتسامعمار يوسف عيسى878609208912

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05100067476رئيفهجنان عبد الناصر سليمان878709208913
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-05حماه05100061221اميرهلما رشيد اسماعيل878809208914
وزارة االدارة الال153.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-04حماه05140030747مطيعهموسى ابراهيم أحمد878909208915

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 370كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2395.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05150033455نبيله موسىبتول محمد زينو879009208916

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-23حماه05150055204سناءديانا حيان سالمه879109208917
وزارة التجارة نعمال2485.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-07حماه05120040309شمسهعلي جميل ادريس879209208918

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

360كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال144.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15حماه05010057371بشرىياسر عبد الكريم الرزوق879309208919

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

35شرطي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-15حماه05100044245عبيرهسمارا سلمان منصور879409208920
وزارة التجارة الال1895.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-07حماه05010295224سهيرسالفه صالح العلي879509208921

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1856.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100065587ابتسامبتول محسن حبيب879609208922

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2339.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15حماه05160002276ميادهزينه ابراهيم شحود879709208923
المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05010042590جمانة بستانيمخلصه اسامه الحمدي879809208924

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون 365منشئوزارة المالية371كاتب رئيسيوزارة الماليةالال68.2020200

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05120040297شمسهايناس جميل ادريس879909208925

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100056825سمرحنين سمير شاهين880009208926
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05140002729انتصاربدور عبدو نصره880109208927
المعهد التقاني معهد1982-03-03حماه05160000563ترياقعروة بركات منيف880209208928

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية982فنيوزارة الموارد المائيةالال89.5820034

المائية

954فني

وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1561.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05160030833حنطيهنوار احمد منيف880309208929

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1996-10-02حماه05160003388غيداءصادق احمد حاتم880409208930

الطبي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.1720170أشعة

المعهد اعداد معهد1980-10-27حماه05160011120فاطمهمانيا محمود سويقات880509208931

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.0020040تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حماه05050043107سمرمازن خالد درنوح880609208932
المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05160000360فايزةمهند علي صالح880709208933

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال71.1420180إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حماه05180005673هاجارهالل حيدر ديب880809208934
278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100064925رقدهمرح ناهل نصور880909208935
وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2486.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-15حماه05020053130خشوفصفاء عبد الباقي العبد881009208936

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-04حماه05040001490اسماامنه يوسف الفجر881109208937

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2278.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-09حماه05120036579مناصففداء حسين حبيب881209208938
وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-20حماه05120045380صبحيهابتهال خالد العمر881309208940

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-03حماه05150069937فكريههبه محمود زهرا881409208941
المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05150042238شهيدةنادين بدر يوسف881509208942

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال73.9320110التصميم الداخلي

المائية

982فني

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20حماه05120045356صبحيه جوديصفاء خالد العمر881609208943

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1264.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05070004733جانيت سويدانعنقاء فارس االسعد881709208944
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120003921حنانعلي عيسى ناصيف881809208945
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حماه05070038599ضحيهعمار محمد السلمي881909208946

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3409.0020161ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-20حماه05140029222راميابادي عكرمه خليل882009208947

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال246.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-06حماه05200010814جيناندى الياس سكاف882109208948
المعهد التقاني معهد1984-04-15حماه05150089894حسنلينا احمد خلف882209208949

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.0620070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-27حماه05150089181عبلهلينا نديم شاهين882309208950
المعهد التقاني معهد1994-07-18حماه05050152539عبيرهيارا احمد العجيب882409208951

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 367منشئوزارة الماليةالال62.3120160مصارف

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 286محاسب

المائية

953كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-10-20حماه05010058987مسيرهرسميه صقر المحمد882509208952

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال65.8920070

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

وزارة التجارة 49مساعد فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3080.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-02حماه05150052641فاطمهآيه يحيى النجار882609208953

صناعي

407

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-05حماه05140033005هيداف وطفهلوسين باسم وطفه882709208954

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05090013082عتابهيا فيصل جاكيش882809208955

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال83.4820210ألبسة جاهزة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-05حماه05100050872فاطمه اسماعيلداليا سعيد سعيد882909208956

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1485.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100062931سميره حسينبتول طالل عبد هللا883009208957

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-22حماه05150090561غزالهمريم خضور درويش883109208958

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة الال128.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05070017367احالمهبه حسين مصطفى883209208959

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 41جابي

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية10جابي

وزارة الزراعة الال299.0020059ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-04-04حماه05010254794امينهياسين مازن العصير883309208960

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1103مراقب

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1026مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1265.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-12-09حماه05050121865ضحوه الغانمزينه علي جبر883409208961
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-18حماه05050016310فلايرالرا حسان السالمة883509208962
وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال143.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-12-10حماه05030029900ثرياحياه حسن مشعل883609208963

والبيئة

360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال387.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-03حماه05140012859منوىعزيزه علي جعفر883709208964

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 208خفير حراجي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال158.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-08-04حماه05160006857ليبياكنده محمود اسماعيل883809208965

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

364كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-26حماه05050015865فلايرالرا حسان السالمة883909208966
282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-14حماه05100033596جميلهبشرى كمال محمد884009208967
58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1691.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04010711180عائدههبه أحمد عبد المولى884109208968
المعهد التقاني معهد1995-05-20حماه05010430889محاسنفهمية جمال حاتم884209208969

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد 2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.1520150

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة التجارة الال1571.0020130علميثانوية عامةثانوية1991-11-02حماه05070017341فاطمةلجين عبدالكريم السيد884309208970

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-02حماه05050084656رائدهحال علي حسينو884409208971

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال2694.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-06-10حماه05170038472نديمامحمد سالم ونوس884509208972

أولى

1094

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1546.0020192علميثانوية عامةثانوية2000-04-04حماه05170028031عليا عبيدوحيدر حاتم زلوخ884609208973

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-03حماه05170005238جميلهالهام علي نداف884709208974

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1725.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-07حماه05100032751ميساءعال أحمد أسعد884809208975

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-06حماه05050148839زينبنجالء خيرو شحود884909208976

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال396.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-29حماه05100044608مروش محمدهاديه عزيز نيشي885009208977

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-09-09حماه05050054558ريمهالزهراء حسن الشيخ ياسين885109208978

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.6120190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-22حماه05050163941سناءروال علي عيزوقي885209208979

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1998-01-14طرطوس10230012794أميرة ابراهيمحال سلمان ابراهيم885309208980

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7520190تربية موسيقية

وزارة التجارة الال104.0019910علميثانوية عامةثانوية1974-01-01إدلب07090055470عيوشجميلة أحمد الدغيم885409208981

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1549.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010638387ميادهمحمد عبدهللا الحاج885509208982

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05120030676عزيزهمرح محمد محمد885609208983

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-05-10حماه05200096873حليمهشهيده منير فاضل885709208984

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5020060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2312.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-16حماه05120042282عيشهخوله عبد الكريم الياسين885809208985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال396.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-06-05حماه05100044851سعدهمريم علي عليشه885909208986

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال234.0020100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1991-01-07حماه05160049480نعيمه شعبانميرنا نايف الشنته886009208987

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 220مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الزراعة الال406.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-11-13حماه05050174676موليناريم حاتم شاعر886109208988

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 220مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة نعمال312.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01حماه05010253582صفاءرشا محمد غياث السحار886209208989

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة285بائع

الجاهزة

وزارة التجارة 273

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1989-09-10حماه05140026046رفيقهصفاء موهل غصون886309208990

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الال75.0720110

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة الشؤون الال1722.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05030058270حياةراما ابراهيم الجغل886409208991

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-01-09حماه05140006236سالم اسدمي رضا سلوم886509208992

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2020130تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05150082907فردوسمريم ياسين خضور886609208993
المعهد تقاني معهد1987-01-30حماه05200096874حليمهعزيزه منير فاضل886709208994

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال69.3920070وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1984-10-10حماه05140008842خرماأقبال فيصل ضاهر886809208995

الزراعي

وزارة التجارة الال73.0420060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1188.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حماه05020072906زكيهدعاء بشير الحسن886909208996

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-15حماه05020016591مريمشاديه خالد الحموده887009208997

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8520200تربية فنية

مجدولين شعبان الونوس 887109208998

الونس

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1559.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-06حماه05030064396هيام الونوس الونس

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-15حماه05130020530لميارحاب حسيب صالح887209208999

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2456.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05200060270مجدهديل حسن النزال887309209000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05140016916حميده قزازوحال نيروز جوريه887409209001

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد التقاني معهد2001-10-19حماه05010298441خالدهرشا احمد دبساوي887509209002

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

371كاتب رئيسيوزارة المالية952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.8220210

المعهد التقاني معهد1984-01-15حماه05050118303بدريهعائده جمال الصوراني887609209003

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال69.2220040

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

72كاتب

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05010610224ملكعال حسين نوير887709209004
المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05050028716ربيعهرزوقبسمه محمد رزوق887809209005

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1320160تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال389.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-09-07حماه05050028056ربيعه رزوقلبنى محمد رزوق887909209006

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة الال402.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05130036993فاطمه شرف الدينغاليه ابراهيم العلي888009209007

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20دير الزور09070000748اميرةروعه عياد المخلف888109209008
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05030008976ملكصبا منذر المحمود888209209009

المحلية والبيئة

32شرطي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-15حماه05190002700رهيجه عيسىثوها عبد الرحمن عيسى888309209010
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-10حماه05100033103امينهثناء ميشيل يعقوب888409209011

والبيئة

وزارة االدارة 9شرطي

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة التجارة الال2299.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100056783فاديةمرام صالح ناصر888509209012

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية279

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال2291.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-10حماه05030022953سناء االحمدانغام محمد االحمد888609209013

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

التربية معهد1987-04-07حماه05110003063اميره المحمودافتكار سليمان المحمود888709209014

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6020130

وزارة الزراعة الال822.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-06-26حماه05070001823فطومهريتا نايف سلموني888809209015

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-11-01حماه05070015532باسمةنيرمين طارق شاهين888909209016

للحاسوب

2150معلم حرفةوزارة التربية2312معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3220190شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1988-06-01حماه05120005108سعادسوسن أحمد أبودره889009209017

الزراعي

وزارة التجارة الال71.1620100انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 304فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة التجارة الال153.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04170040023كوكب الصوفيعبير محمود العلوش889109209018

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-24حماه05200094083غيداءياسمين حسين اسماعيل889209209019

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال353.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-02حماه05050093365نوال طالبربا عبد الكريم الشيحاوي889309209020

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-19حماه05050024138حزامي عطفهنوال عبد الرزاق طالب889409209021

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2001-08-01طرطوس10120009489هناءسوار ابراهيم حمود889509209022

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.3620210تربية فنية

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-05حماه05120015446سوريهزينب جابر حمود889609209023
وزارة االدارة الال2695.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05100063286دالل رمضانهاجر ابراهيم الخليفه889709209024

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-10حماه05100025330كهربنوره اسعد حسين889809209025

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1994-04-27حماه05150024757ابتساممروه فؤاد مصطفى889909209026

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 982فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال71.9520170

المائية

955فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1739.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150042688عفافبشرى وجيه ابراهيم890009209027

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-01-05حماه05170038547آسيابشرى محمد وسوف890109209029

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7020060تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160009794منىيارا سمير سليط890209209030

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1816.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05040015740عزيزه خضورمنار أحمد أخرس890309209031

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1467.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-07حماه05040015739عزيزه خضوررهام أحمد اخرس890409209032

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2589.0020137علميثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05120030149حمامهعلي عبد الحميد علوش890509209033

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2105.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120007533دعدزين خليفه محرز890609209034

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

معهد التربية معهد1993-08-19حمص04150011197هندنادين سرحان ابراهيم890709209035

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2820150رسم

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-25حماه05110003539شعلهأحمد جاسم الكحيط890809209036

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010283276منىمحمد جمعه المحسن890909209037

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

التربية معهد1993-03-01حماه05100028548هيام سيفازدهار امير ديوب891009209038

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2086مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0020140

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140003772فدوهعال معطي علي891109209039

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال150.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-03-15حماه06220033111مريمسعاد محمد حمودي891209209040

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

369كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020013أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05100023200سميره ديوبوائل احمد ديوب891309209041

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

المعهد التقاني معهد1982-03-13حماه05010582713نظيرهربى احمد الداود891409209042

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.5020030إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 235مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال421.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-01حماه05050166398فهميهراما توفيق صهيوني891509209043

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-17حماه05010933897عيشه نعسانآمنه عبد الحسيب سبسبي891609209044

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-04حماه05150100206ندىزينب سمير خيربك891709209045

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05120051229جميلهوعد يوسف يوسف891809209046

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2060.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120051684هيامابراهيم محمود األحمد891909209047
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-04حماه05120015140اعتدالسها بدر محمد892009209048
وزارة االدارة الال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05120010629فاطمهريم محمد احمد892109209049

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2917.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-08حماه05030022691مجدلين سليمانامل عدنان سلوم892209209050
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10حماه05050099579سكينهسوزان مأمون الدبيات892309209051

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-17حماه05150047170سلمى حمودمحمد فايز حمود892409209052

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2120معلم حرفةوزارة التربيةالال74.2620164تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 311فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1031

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05160009268سهادميس ابراهيم الحمدان892509209053

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0820170تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10حماه05130043983املدلع امين محفوض892609209054

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال229.0020116علميثانوية عامةثانوية1994-01-11حماه05020088605فاطمهعيسى سالم الموسى892709209055

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالنعم133.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010616769دعدغزل محمد خير نعسان892809209056

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2080.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-01حماه05010273439هيفاءهيلين منتجب اليوسف892909209057

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-13حماه05100069847اسماءبلسم أكثم عيسى893009209058

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-09-07حماه05030040032رجاءمحمد أحمد الديب893109209059

الهندسي

وزارة التجارة الال87.6120200المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2305.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-07حماه05140009759امينهرشا حيدر جديد893209209060

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1985-10-06حماه04010675211علويه االشقرسمر عباس الحمدان893309209061

للصناعات 

التطبيقية

274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال66.1620060غذائي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06حماه05050056410محمودهرحاب علي تركيه893409209062

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1260.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-05حماه05150020813سماهرايناس خضر حالق893509209063
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-01حماه05070003291راغدهشيرين طالل طيبه893609209064

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05حماه05220003909ثقلهندى خالد المنصور893709209065
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140003764فدوهيارا معطي علي893809209066

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال2044.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05170004170امينهريم احمد صالح893909209067

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010416938سهام الديبحسن يوسف الطرابلسي894009209068

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال67.9220200آليات

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-13حماه05010362453نورعال محمود طنيش894109209069

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-08-06حماه05050103958لميس الشيخ خضراناره برهان سعد894209209070

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 357منشئوزارة المالية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال67.1120190أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

240مراقب

وزارة الزراعة الال2959.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01حماه05070014158ابتسامعفراء خالد سلهب894309209071

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05120042909فكرات االبراهيمبراء امين محمد894409209072

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1695.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05220014329خالديه العوضمريم عبد الرزاق درويش894509209073

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حماه05130011040سميعهغيدى مسعد حسنه894609209074

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال103.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-18حماه05150097901تركيهثائره احمد شاليش894709209075
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال114.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05030020979نجديهندى علي الحسين894809209076

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2282.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه05220014231خالديهعبير عبد الرزاق درويش894909209077

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الداخلية 359كاتب اولوزارة الماليةالال2431.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020093089رضيهجميل عدنان سالمه895009209078

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

360كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حماه05120045784فلايرحسن محمد المحيميد895109209079

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2127.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05220003919ثقله الفارسأنوار خالد المنصور895209209080

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1493.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-01حماه05130012794سعاد حمدانسنام صابر زعرور895309209081

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال375.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-05حماه05100038106رنجوسمارسيل يونس الدريوسي895409209082

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05100057951فاطمهابراهيم محمد المحيميد895509209083

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.2620163انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 233مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

المعهد التقاني معهد1996-04-14إدلب07010053075ربيعةصفا مصطفى قبيشو895609209084

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.8020160

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

وزارة التجارة الال510.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-08-29حماه05140005340منيعه راشدنسرين عيسى عديره895709209085

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة الال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-10حماه05100041799جميلهجنينه عيسى ورده895809209086

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05010735888قمرفاطمه فراس موصلي كردي895909209087
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-02حماه05100019760مثيله حجيرهنبيها حبيب حجيره896009209088

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-10حماه05140008763ليال حسنريما علي نعامه896109209089

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال76.1920160

المركزي

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية74كاتب

المركزي

73كاتب

وزارة الزراعة الال386.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-09-07حماه05140001901مريممروه خليفه تامر896209209090

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1296.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-06حماه05120022219سدادمحمد رشيد ابراهيم896309209091
المعهد التقاني معهد1983-01-02حماه05140033423سجيره وطفهعبله خرفان عيسى896409209092

الزراعي

وزارة التجارة الال66.1820070انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010685336زاهيهسمر مروان موصلي كردي896509209094
المعهد التقاني معهد1995-03-12حماه05050134253سنيهيحيى فاضل تركيه896609209095

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال66.2920183تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 310فني صيانة كهرباء

المائية

964فني

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حماه05140025479زيزفونفضيله خليفه عديره896709209096

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2090.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-04حماه05060045086ندوه الجاسمهبه احمد منصور896809209097

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01طرطوس10170018195نهال حسنرشا محمد داود896909209098

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8020150تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1993-11-20طرطوس10170018199نهال حسنعبير محمد داود897009209099

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9920150تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1328.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-20حماه05140020896منيرهعذاب اسعد قبقلي897109209100

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-11-09حماه05010225034صباحيمامه حيان االحمد897209209101

للحاسوب

وزارة االقتصاد 2127معلم حرفةوزارة التربيةالال76.8020200شبكات حاسوبية

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم العالي 134فني

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

المعهد اعداد معهد1981-12-17حماه05100028844مريمزياد محمد يوسف897309209102

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2720060تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال2846.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-08-15حماه05010225047صباحشيماء حيان االحمد897409209103

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 1101مراقب

والبيئة

وزارة التجارة 1002عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الزراعة الال442.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05140025471زيزفونانصاف خليفه عديره897509209104

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 209خفير حراجي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1994-03-17حماه05050034820ظافره الصالحرنيم اسماعيل خضور897609209105

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.0320140أشعة

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05160048555سمررهف ياسر الحماده897709209106

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال71.4320180طب طوارئ

وزارة االدارة الال157.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حماه05100024350اميره احمدمحمود توفيق احمد897809209107

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12شرطي

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد التقاني معهد1988-05-20حماه05150008060مريمميرفت نورس الشعار897909209108

الهندسي

وزارة التعليم العالي نعمال80.8020080المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

358فني/مساعد مهندس وزارة النقل25

وزارة الزراعة الال3034.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-08حماه05110016766امتثالهديل سجير الزامتلي898009209109

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 221مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3383.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1997-07-01حماه05150026097سحرمي سمير عيسى898109209110

وحماية المستهلك

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء305فني ميكانيك

وزارة االدارة الال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-13حماه05050141904مريمريم رضوان االسماعيل898209209111

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربية359كاتب اولوزارة الماليةالال1457.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-03حماه05160043097زكيهوفاء احمد العبود898309209112

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-06-10حماه05200006194سحرسالي موفق شموط898409209113

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6220080تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-01-01حماه05200000459دياناجيما زياد المقصقص898509209114

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0020080تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3074.0020163ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-27حمص04010528652مريمالياس بسام نسطه898609209115

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

المعهد التقاني معهد1999-02-22حماه05160035793فاتن ونوسهديل صالح ونوس898709209116

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع971فنيوزارة الموارد المائية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال72.7220190تقنيات كهربائية

وزارة التجارة الال1507.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-13حماه05170040128رغداء درداريامل احمد اسعد898809209117

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1988-09-01حماه05200004769تغريدجينا وليد لحلوح898909209118

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.2120080تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2152.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05160032082رئيسهميداء عيسى نيصافي899009209119
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-01حماه04170049562عبيرايمان هيثم طالس899109209120

المحلية والبيئة

35شرطي

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05010207504ريما االخرسايمان سمير الحسين899209209121

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال79.2220200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة الشؤون الال1709.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-06حماه05150022207ربابمرح ابراهيم ابراهيم899309209122

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-02حماه05160032074رئيسهسالم عيسى نيصافي899409209123
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05040035198اميرهارسوال حسن االحمد899509209124

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1746.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010410712منال الرحمونساره مصطفى الجزار899609209125

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه05140018426هنديهرؤى ثابت التع899709209126

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2107.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-09حماه05140025974يسيرهعال هيثم خزام899809209127

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1978.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-24حماه05010343596فوزهمها عبد الجبار السليمان899909209128

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05120041326امينه الخالدمنى امين العوض900009209129

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-07-12حماه05200021275ابتسامجينا حبيب الخوري900109209130

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1120080تربية موسيقية

وزارة التجارة الال4258.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-01حماه05100038867جميله قبقليسميره ناهل اسماعيل900209209131

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة التجارة الال150.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-03حماه05140022324جميلهأنال ناجي اسد900309209132

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1998-08-03حماه05010156560غاليهلين عبد الكريم ارفلي900409209133

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائيةالال86.0020180التصميم الداخلي

المائية

979فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05020071624تركيهزهور حسين سليمان900509209134

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1942.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150040409سوسنابراهيم يوسف ناعم900609209135

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية363كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-20حماه05140032491بربهانرجاء أمين عيسى900709209136

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال896.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-11-05حماه05160020398نجاحفاتن عيسى سليمان900809209137

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05050005692امينهروعه عمر األحمد900909209138

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1777.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-09حماه05050049977دارين الدبياتتيماء ماهر زين901009209139

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-25حماه05050105960صفادارين عماد مريم901109209140

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1992-01-19حماه05010036530انتصارسفانه عالء الدين ابو علو901209209141

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال73.9320150مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

368 من 221صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1995-09-15حماه05200077536مريمهاله محسن ونوس901309209142

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال74.1420150

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3120.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1996-10-02حماه05180007819ماريهعلي ياسين عجيب901409209143
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010059847ختامنبال محمد ذو الفقار جيزي901509209144

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05120048224وجيهالبنى حسن حسن901609209145

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.0320180عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05160041490كوكبرنيم صالح صالح901709209146
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-10حماه05050132261رجاءهدى محمد بهاء الدين صقر901809209147

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-02حماه05050116532وسيلهمنال عادل كحيل901909209148

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-31حماه05150002556خديجهشيرين ابراهيم درزيه902009209149

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال67.8120050مطبخ وحلويات

المعهد تقاني معهد1987-12-24حماه05160032434سعادرزان احمد الشحادة902109209150

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال73.7520080مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1241.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-05حماه05030064393هيامبراعم شعبان الونوس الونس902209209151
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-14حماه05100006145ريتهعالء كريم كاترين902309209152

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد التقاني معهد1992-05-05حماه05010151437بشرىميسم غسان قنبر902409209153

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال65.2320120التصميم الداخلي

المائية

979فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05110107118عزيزهوجد داؤود محمد902509209154

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05100039466عزيزهغصون غسان ابو كحله902609209155

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.1420210إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة الال1556.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-15حماه05100017748رناهمسه ماهر ورده902709209156

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية36جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140011113حفيظهديوب حيان حسون902809209157

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1853.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-01حماه05160030587فاطمةلما عماد الدين شحود902909209158

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1190.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100039536عزيزهلوتس غسان ابو كحله903009209159

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1524.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05140032492رجاءمرام فؤاد غصون903109209160

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05220001064نعمه الخليفاخالص خالد الخليف903209209161

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1569.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05220001147فاطمه الخليفمريم ابراهيم الخليف903309209162

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05160041525كوكبريم صالح صالح903409209164

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد 378كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.0920180

والتجارة الخارجية

267محاسبوزارة الصناعة132كاتب

278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1400.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20حماه05030035576آمنهغفران خالد احمد903509209165
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1425.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05010092706داللكفا حامد محمد903609209166
المعهد التقاني معهد1987-09-03حماه05010526002شعيلهعائشه محمد السطور903709209167

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.9720070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 235مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-03حماه05050119928اسمهان المبيضمرام توفيق الزير903809209168

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1609.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-10حماه05110001792ختام بناويهديل صدوح بناوي903909209169

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05180013831لينامروه دباح عيسى904009209170
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010321081فائزهزينب محمد سنو904109209171

الطبي

أطراف 

إصطناعية

وزارة التعليم العالي 1013فني أطراف اصطناعيةوزارة الصحةالال88.8420210

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

الطبي

وزارة التعليم العالي 10

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

32

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2194.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-18حماه05170043827علياشيرين محمد البرو904209209172

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1892.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010613377بيانسميه مصطفى البكور904309209173

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1990-01-01حماه05020026763تركيهمصطفى احمد الضامن904409209174

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.2920113

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد2001-01-27حماه05170043837عليامجدلين محمد البرو904509209175

الزراعي

وزارة الزراعة الال83.1620210أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120005467فاديازينب عبد الحليم سلوم904609209176
502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2335.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05140024975كوثرشيرين واسق خيوه904709209177
وزارة الزراعة الال454.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-06-26حماه05050137859سحرمنال علي العكش904809209178

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01حماه05140025975يسيره بدوربشرى هيثم خزام904909209179

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3095.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-01حماه05010375001سحرشهد عبد الرزاق الصالح905009209180

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الجاهزة

273

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010247551فضهآالء سليمان ابراهيم905109209181

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3220180تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1638.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05190017309سوسنعال علي معال905209209182

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية279

المعهد اعداد معهد1986-11-15الالذقية06020025180نجاحمجدلين اديب فياض905309209183

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0820080تربية موسيقية
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-12حماه05010222439سمروديان بديع الحمود905409209185

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1850.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-23حماه05010545684ظهيرهنوال محمد السليمان905509209186

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-04-15حماه05190014918رسميهسهيله سليمان مسعود905609209187

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية279

وزارة التجارة الال2351.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05190016301نواللمى عماد رمضان905709209188

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15طرطوس10220040398ساميهفداء نصر ابراهيم905809209189
وزارة الزراعة الال415.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-09-01حماه05140010059سوريا إرساقجوليه محمود إرساق905909209190

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1416.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02حماه05120050480عفراء ديوبناراما سالم يوسف906009209191

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-29حماه05120025192علياعفاف احمد الحايك906109209192

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-11-11طرطوس10020022501اميره االحمددعاء علي يوسف906209209193

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5420190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2214.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010480038اعتماديوسف يحيى قسوم906309209194

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2037.0020160علميثانوية عامةثانوية1995-05-30حماه05050160464اسماء خليلايناس سمير فطوم906409209195

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد تقاني معهد1998-01-10حماه05140011287مديحه طرافحمزه معتز اسماعيل906509209196

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال69.4020180

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05140010357غيداسليمانمرام منير ارساق906609209197
276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-26حماه05140036866جميلهعواطف صقر محمد906709209198
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120001808رغداءسارة عاطف سليمان906809209199
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05120033694مريمرهف عبدو المرزه906909209200

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010696661عواطفمريم محمد فؤاد البغدادي907009209201

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.6020200تربية فنية

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-25حماه05140014054كوكبمجدلين سليم علوش907109209202
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05حماه05050057268مهديهكفاح امير المير907209209203

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-09-02حماه05010371598سحرهبه عبد الرزاق الصالح907309209204

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال74.1320070

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

المعهد اعداد معهد1999-01-30حماه90050006568فادياهبة محمود الشيخ هود907409209205

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5320200تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010009908ضحىهيا صالح الدين الشب907509209206

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2820180تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1545.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010237036دانيههدى محمد عزت برغوث907609209207

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05220006786نجديه العبيدجنان رضوان التركي907709209208

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-07حماه05170042157فتحيهساره مرتضى البرو907809209209
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-08حماه05190005195تركيهكاتيا منجد اسماعيل907909209210
وزارة التجارة الال1621.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-12حماه05200054352محاسن الرجبميناس محمد العلي908009209211

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

ناريمان حيان موسى 908109209212

التركاوي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1229.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010614794رجاء سفاف

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05160006607تركيهسمر صالح ونوس908209209213
المعهد اعداد معهد1996-05-29حماه05080016436سهامزينه علي الحاج حسين908309209214

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7520180تربية فنية

وزارة التجارة الال1621.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-03حماه05160004634فيروزصبا نزار ابراهيم908409209215

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المعهد التقاني معهد1998-01-05حماه05010634105سناء علي زينومريم عبد العزيز االبراهيم908509209216

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال64.5520190التصميم الداخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد اعداد معهد1998-01-22طرطوس10230026439أمالبانا عدنان حمود908609209217

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6120190تربية موسيقية

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2041.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-20حماه05010655523ختام الزينومنار عادل االحمد908709209218
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-29حماه05080016435سهامهيام علي الحاج حسين908809209219
وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1378.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-07حماه05090001592فداء كفانور برهان كفا908909209220

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2001-07-15حماه05160010416كتيبهرند محمد جوريه909009209221

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية578محاسبوزارة الدفاعالال82.8520210محاسبة

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010275032ليله العليسالم محمد الحسن909109209222

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4420120تربية موسيقية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07حماه05160013720هناءثناء سلمان خزام909209209223

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1999-05-21حماه05150116548بشرىديانا نصر سلوم909309209224

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة الماليةالال67.2920190مصارف

المركزي

وزارة الموارد 72كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2413.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05220010299هدىابراهيم احمد االبراهيم909409209225

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

36جابي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

نورا عبد الوهاب كالس 909509209226

حلبي

المعهد التقاني معهد1985-07-15حماه05010325581بشرى

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال77.5020060

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05190024341دعدمريم عبد الكريم عيود909609209227
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05050019405نجاهباسله فيصل الخطيب909709209228
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2351.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-27حماه05010188238روضهمحمد احمد هنوس909809209229

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05160046435اعتماد ضاهرمرح حسن يوسف909909209230
المعهد التقاني معهد1985-01-05حماه05150034750نجاحوئام نزار محمد910009209231

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال68.4020080الكترون

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال157.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05160012283امونهبه علي شيخ محمد910109209232

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1999-02-11حماه05120050206رفيدهريم عبد اللطيف محمد910209209233

للحاسوب

وزارة االقتصاد 275كاتب ضبطوزارة العدلالال64.4820210حوسبة صناعية

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة134فني

تقاني

402

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2046.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05220006690سهيالزينه كاسر الضبعان910309209234

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1449.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-27حماه05050082093رجاء عبد الكريمرشا مستنصر القطريب910409209235
المعهد اعداد معهد1972-07-20حماه05010194322امينهايمان محمد ديب عبد الرزاق910509209236

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.0019940تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-19حماه05010196912سميرهأريج عيسى الديوب910609209237

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-02-03حماه05010696989رجاءعمار سمير دلول الغنج910709209238

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال69.3720173تدفئة وتهوية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-16حماه05150052222عفافربا محمد فاضل910809209239
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06حماه05050082152وصالاريج علي القطريب910909209240

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-26حماه05120038716سميرهايفا حمزه وسوف911009209241
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2104.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23حماه05120038647بسيمةزرقهمايه سمير فندي911109209242

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-25حماه05140008974عزيزههديل محسن سليطين911209209243

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة الموارد 968فنيوزارة الموارد المائية969فنيوزارة الموارد المائيةالال67.0220190

المائية

954فني

المعهد التقاني معهد1976-03-10حماه05160004866شهيده بدوراياد سليمان فندي911309209244

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال74.6119970مطعم ومنهل

وزارة التجارة النعم2488.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-25حماه05120039201هيامعال محمد االسمر911409209245

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-06-25حماه05150059245فداءحنان علي حسن911509209246

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية367منشئوزارة الماليةالال75.7120180مصارف

واإلصالح الزراعي

240مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-25حماه05150038291ثناء وسوفدارين كامل محمد911609209247
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05180035841ريمرنا محمد سعد911709209248
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05180021769ريمعفراء محمد سعد911809209249
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-30حماه05050142379زهوربتول محمود غنوم911909209250

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1677.0020210علميثانوية عامةثانوية1999-12-18حماه05010261560سوسنملك اديب النجار912009209251

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01حماه05160031135هاالمريم محمد احمد912109209252
وزارة التجارة الال1700.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-25حماه05180021731ريممحمد محمد سعد912209209253

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال432.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-01حماه05100035969فضهداليدي ابراهيم النبلي912309209254

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1893.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100033943ابتسام سليمانغزل جمال الدين شاهين912409209255

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال314.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-04-02حماه05200079141مهديه الحسننجوه عبد الكريم العبيد912509209256

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1106مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01حماه05020074734سهامجواهر احمد الحيدر912609209257

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2578.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-31حماه05050082322رائدهتسنيم بسام اسبر912709209258

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء1020فني كهرباء

أولى

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1094

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال129.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-02-20حماه05050116515فهميهاحمد حسن ورده912809209259

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال406.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-04-01حماه05050173830فوزهعماد محمد المحمد912909209260

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05200080106فاطمةايمان حسين الصطيف913009209261

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.1420060سكرتاريا

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

الهيئة المركزية 401

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140012911مدينهباسل علي حبيب913109209262

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة الال155.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-11-20حماه05110105838فاطمهمصعب جمعه البكور913209209263

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 21جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

10جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05160029239شهيرهسوزان محمد احمد913309209264
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1874.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020049947مكيهأحمد رياض العبيدي913409209265

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حماه05070037850هيامريما علي ابراهيم913509209266
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-14حماه05050112327مياده درويشرهام فواز درويش913609209267

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010587726مادلينهديل ستيف نصار913709209269

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5020210تربية فنية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2321.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-23حماه05010505383درزيهسراب بهجات بربوره913809209270

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-02حماه04010421634سمرديما محسن بلول913909209271

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.3020110صيدلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-23حماه05010215954فاطمهوسام عبد الكريم النصر914009209272

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2400.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-05-29حماه05010216247هدىيعقوب كامل النصر914109209273

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1989-07-23حماه05010273065عيدهعزيز خضر الهالل914209209274

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال64.1420109محاسبة

المحلية والبيئة

19محاسب

المعهد التقاني معهد1985-02-20حماه05070023626ابتسام سلهبسميه حاتم سلهب914309209275

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال84.9920060

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

وزارة االدارة الال205.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حماه05020081460ختامعبيدة رضوان عنيزان914409209276

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-06-29حماه05090001580لميسهال سامر حيدر914509209278

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.1720180أشعة

المعهد التقاني معهد1998-03-15حماه05010324223نعيمه عيسىهبه سليمان عيسى914609209279

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8020190

وزارة الزراعة الال1000.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-07حماه05100006227فوزيهميادا محمود الحسن914709209280

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020035أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-03حماه05010559733كوكبمهند محفوض المحفوض914809209281

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-10-20حماه05100016016نزههشيرين احسان عيسى914909209282

الزراعي

وزارة الزراعة الال94.7520050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 232مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2085.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-05حماه05200089184خديجهمآب محمود االحمد915009209283

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال231.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-25حماه05030058368وفاءمريم ماجد ليوس915109209284

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

مساعد فني أول وزارة الصحة2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال337.0020029ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-11-01حماه05160019656انتصاررامي محمد طه915209209285

صناعي

1108عامل مهنيوزارة الكهرباء407

المعهد اعداد معهد1996-03-20حماه05020055925جميله الحسنهدى عبد هللا الحسن915309209286

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8920190تربية فنية

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالنعم1744.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10230009745اوصافآيه انور حمود915409209287

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-28حماه05110002563ابتسام سليمانفاطمه عبد الكريم مرعي915509209288

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1780.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010042375فرآتخيريه محمد الحمدي915609209289

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-30حماه05100050756لوداايماء احمد رزق915709209291
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-10حماه05050100084عليا عبيدومازن علي عبيدو915809209292

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حماه05100003535اسمهانمهد نزيه الصوص915909209293

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1980-03-10حماه05030033472مريم دعبولاسماعيل علي دعبول916009209294

الصناعي

2174معلم حرفةوزارة التربيةالال60.8420032سباكة ونماذج

المعهد التقاني معهد2001-03-08حماه05030058365رانهنارند حكمات حداد916109209295

التجاري

مصارف 

وتأمين

267محاسبوزارة الصناعة376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال74.1320210

282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01الالذقية06200041439دعدنجد علي سلمان916209209296
المعهد اعداد معهد1996-01-10حماه05010655318عائشهفاطمه محمد الشحود916309209297

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5820170تربية فنية

وزارة االدارة الال215.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-19حماه06200041461دعدنجوى علي سلمان916409209298

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220006692سهيالزكيه كاسر الضبعان916509209299

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-20حماه05100050903آمالملك صبري رزق916609209300

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05050017374نعيمةحنان عدنان السالمة916709209301

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.7320100انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1985-01-05حماه05120026473امنهرشا محمد حبيب916809209302

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.0020060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال825.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-01-01حماه05030031564فهميهنوفل حسن يوسف916909209303

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2107.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16حماه05100056603سماءمايا منير شاهين917009209304

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010020725فاطمه المخزمبيان عبد السالم الحمصي917109209305

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3520210تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-09-19حماه05150028367رامياماريمار سقراط حسين917209209306

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.0020210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-09حماه05020015702فاطمهاسماء عبد هللا شميط917309209307

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-14حماه05190011050توفيقهرانيا محمود مصطفى917409209308
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-28حماه05120026237وفيقه عليعزه حسن العباس917509209309

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2451.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05160023540غادهحسن محمد صالح صالح917609209310

وحماية المستهلك

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء301فني لف محركات

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2138.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20حماه05010452151سميحههدى حسين العي917709209311

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

علي عبد الكريم الشيخ 917809209312

وسوف

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.00201710أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120051900سعده

والبيئة

وزارة االدارة 32شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد اعداد معهد2000-03-20حماه05020087062صبحيهشيرين محمد مشعل917909209313

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020200تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200033398رانيه السويدانهبه غياث جمال918009209314
المعهد التقاني معهد1991-07-02حماه05010452604يسرىفاتن عدنان التركاوي918109209315

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.7920150

المركزي

354منشئوزارة المالية72كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2391.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120046436ايمانحال مرعي الحمود918209209316

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-12حماه05020015370خيريهمريم محمد االحمد اليوسف918309209317

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد2000-01-05حماه05120046446ايمانهيا مرعي الحمود918409209318

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.9920190مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05200033570ابتسام صياديزهراء محمد هيثم الصيادي918509209319
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1243.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-23إدلب07230030249نيبال قرانياليلى أسعد األسعد918609209320
وزارة االدارة الال1534.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05210028593رضيهرهف زكريا السلوم918709209321

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-08-23حماه05010443396ابتسامحال نزيه أسبر918809209322

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5920100تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05210028569رضيهشادي زكريا السلوم918909209323
المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05190010831فتاة حسنمرح هاشم خضور919009209324

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال66.9220200أشعة

التربية معهد1987-07-02حماه05100006672كوكبمروه علي ابو كحله919109209325

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2086مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8920090

وزارة األشغال 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2957.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-15حماه05120039847وجيهااباء فاتح بلول919209209326

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

المعهد التقاني معهد1989-04-01حماه05150047769ماريهدعاء محمد علي919309209327

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.8020110

عبد الجبار عبد الرزاق 919409209328

مارتينه

المعهد التقاني معهد1995-01-15حماه05020428193صبريه

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال69.5520164تدفئة وتهوية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05110017691زهوهماريا احمد مرعي919509209330

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-03-26حماه05210016408امونمروه حسن القدور919609209331

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2720080تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال108.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05050025059نداءكنانه سهيل شاهين919709209332

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1347.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-27حماه05170043870رامياريما عدنان البرو919809209333

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال417.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-10حماه05120019869جميلهختام عباس حبيب919909209334

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2185.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه05100030198فطيمعبدهللا عايد االحمد920009209335

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة الال3034.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-01حماه05010534219غاليهروعه محمود الحلبيه920109209336

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-23دير الزور09120070619حياهبتول عبد الوهاب الزايد920209209337
وزارة الزراعة الال427.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-06-19حماه05050104077يسرهديمه فياض الصهيوني920309209338

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2727.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-10حماه05120001065جوريهزينه عبد هللا ناصر920409209339
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05180024328كوكبلبنى يوسف عيسى920509209340
وزارة االدارة الال150.0020097علميثانوية عامةثانوية1990-11-14حماه05180016232كفاححسن محمد سليمان920609209341

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 961كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-19حماه05010045802هالهنور وليد قيطاز920709209342
وزارة الزراعة الال280.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-05-16حماه05010008740فاديهفاطمة محمود االشرم920809209343

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة الال2034.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05010008767فاطمهمرح احمد الحاج احمد920909209344

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة الال210.0020123علميثانوية عامةثانوية1992-08-31حماه05120032833معينهأحمد علي برهوم921009209345

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المعهد تقاني معهد1993-01-10حماه05020074788سهامرمضان احمد الحيدر921109209346

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال63.6220170دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1103عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال228.0020068كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-01-25حماه05200030206هاجرمرهف محمد الحلبي921209209347
وزارة التجارة الال1909.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-27حماه05050034148عبيرغزل داؤود داؤد921309209348

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد1987-11-16حماه90050000248صبحية حايكمليحة شاهر السعدي921409209349

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.2720070تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2000-10-27حماه05050000119نوار غيبورآالء بسام الحاج حسين921509209350

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3220200تربية فنية

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3195.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-03-08حماه05050029387خانمديانا شمس الدين عيد921609209351
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01حماه05120026409كريمهنادره محمد لولو921709209352
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2643.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-11-02حماه05160018490لماعمار صالح سليمان921809209353

وحماية المستهلك

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء301فني لف محركات

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010392432ابتسامتهاني محمد أيمن قزلباش921909209354

التجاري

وزارة التجارة الال75.8220200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

374كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-31حماه05120010709عدنيهبشرى احمد الضاهر922009209355
وزارة الزراعة الال437.0020079ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-01-01الالذقية06060019844لينا فنديعبد المناف محمد سليمان922109209356

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-14حماه05120014275ميسرنسرين محمد الشعار922209209357

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-17الالذقية06110051250نوفهليليان حمزه خليل922309209358
المعهد التقاني معهد1983-06-15حماه05160009519سهام مرهجسها محسن شمسو922409209359

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.5420040

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05130010517يسرىلجين غسان حمودي922509209360

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1981-10-08حماه05030033487نعيمهمازن عبد العزيز دعبول922609209361

الصناعي

وزارة التجارة 971فنيوزارة الموارد المائية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7720010تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05020073811خديجهعزيزه محمد نبهان922709209362
المعهد التقاني معهد1986-03-29حماه05010080367هالهعزه عبد المجيد الجمال922809209363

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال73.3620060(قديم)إدارة 

المركزي

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية74كاتب

ملكه صطوف اسراء عبد الملك محمد سعيد922909209364

الرسالن

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05010264004

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140014631انتصاررهف منذر بوريش923009209365

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.3520220عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 77عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال330.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-09-01حماه05150106809اديبهرؤى احمد موسى923109209366

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-20حماه05100018364حياهأحالم أحمد سعيد923209209368

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100018366احالمنور يوسف محفوض923309209369

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-06-01حماه05010199812فيحاءديانا فهد الجاجة923409209370

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مصرف سورية الال73.4320200

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

275كاتب ضبطوزارة العدل366منشئوزارة المالية78

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01حماه05010130286ختاماسراء ناصر الطويل923509209371
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010666363نجاح كفترزان احمد كفت923609209372

الطبي

576محضر مخبروزارة الدفاع404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.2220210مخابر

المعهد اعداد معهد1983-01-04حماه05200014080سعاد شموطدينا جميل عجايقي923709209373

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5020030تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1994-11-02حماه05010626357بدريهعبد هللا رياض بارودي923809209374

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال69.5420150

1105عامل مهنيوزارة الكهرباء974فنيوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3344.0020142حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-03-01حماه05200095074رابيهمحمود رزق سليمان923909209375
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15الرقة11050079443كوثرفاطمة الزهراء خالد النزال924009209376

المحلية والبيئة

12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05020110202دالياسالم سامر الخلف924109209377
277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05020092734جواهرعلي طالل االبراهيم924209209378
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1315.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-01حماه05140034674منيره منصورغيث نوفل جرماشه924309209379

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3980.0020162تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-08-15حماه05200093139ماي احمديونس حبيب نور الدين924409209380

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2055.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-27حماه05010231387هناءرزان محمود رزوق924509209381
المعهد اعداد معهد1997-01-01طرطوس10020024529غاده محمدنورا احمد درويش924609209382

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4920180تربية فنية

المعهد تقاني معهد2000-01-01حماه05010110541ايمانضحى حسين علواني924709209383

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال74.9120190مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1986-06-14حماه05160006325وجيهه سليمانراما صالح عباس924809209384

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6720080تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-05-04حماه07010178014هدىآية ابراهيم مظلوم924909209385

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال90.1120200المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

46

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-15حماه05160024034الهام االسعدنسرين علي غنام925009209386
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-25حماه05010577126املخولة عثمان عبد النبي925109209387
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05160013285حلوهاماني حسين فاعور925209209388

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 982فنيوزارة الموارد المائية979فنيوزارة الموارد المائيةالال64.9820170المساحة

المائية

954فني

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010816227فيحاءدعاء ماهر وهبي925309209389

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3920200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-02-14حماه05020020857منالعفراء جهاد الشيخ925409209390

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2136معلم حرفةوزارة التربية2144معلم حرفةوزارة التربيةالال63.3020210

وزارة الزراعة الال297.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-05حماه05140019305رسميه بلوطهسماهر صالح شعبان925509209391

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1991-06-03حماه05010742881مهاتركيه ماجد قبالن925609209392

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال74.0020140مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-01حماه05100036027كوكبلبنه محمد سلطان925709209393
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05020026385فطيمعالء محمد الفارس925809209394

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05180014523عبير عيسىمحمد رمضان اسعد925909209395

الصناعي

2170معلم حرفةوزارة التربية2168معلم حرفةوزارة التربية2169معلم حرفةوزارة التربيةالال71.7120192تصميم داخلي

وزارة التجارة الال193.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-02-16حماه05170005609اسمهانحسن علي نعمه926009209396

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05150087664نوفهنيرمين علي احمد926109209397

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال226.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-05-20حماه05050077755غيداءزينب زياد زين926209209398

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

المعهد التقاني معهد1998-06-17حماه05170021891سميرهكرم محسن مخلوف926309209399

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال68.9420192

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05160008042لوريسمرح محمد يوسف926409209400

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6020170تربية فنية

التربية معهد1997-01-23حماه05150050999وحيدهلما محمد سليمان926509209401

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6920160

363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-28حماه05010183932ابتسام العليويسلمان حسن العباس926609209402
المعهد التقاني معهد1986-01-01حماه05140017267اميرهفاديه مخلوف ديب926709209403

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6120070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 234مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

370كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2026.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-14حماه05150049820ربىمرام محمد الراعي926809209404
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2116.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-24حماه05020033936فطيميسرى محمد الفارس926909209405

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05010239660مريمرحاب خالد عباس927009209406

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال414.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-05-31حماه05050040601يسرى قشمرنور ناصح ابراهيم927109209407

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05150088872اسيمةوعد ابراهيم األحمد927209209408

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-15حماه05150102134حاجهشهله علي أحمد927309209409

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

فيض هللا مصطفى عبد 927409209410

الرحمن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-23حماه05020048149سعاد

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1971-09-19حماه05050037495ياسمين طالبرويدة خضر طالب927509209411
المعهد اعداد معهد2001-05-07حماه05170012158ليندههديل رمضان أحمد927609209412

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.6020210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1985-09-26حماه05150104967فاطمهساميه كاسر خضور927709209413

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.8920060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1996-03-01حماه05150084130اريسكاترين عمران محمد927809209414

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.2020160تخدير

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال1949.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05050037585رويدههيا محمد زعير927909209415

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-07-19حماه05150019348زينبفيحاء حسين سمعول928009209416

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال74.4520020التدبير فندقي

المعهد التقاني معهد1979-04-24حماه05150027904الهامنسرين يوسف سالمي928109209417

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال70.1820020التدبير فندقي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010283015فاطمهنور حسن الطماس928209209418

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2072مدرس مساعدوزارة التربية2077مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5020210

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال140.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-09-16حماه05120039263غزاله زرقهوفاء ابو علي كفا928309209419

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال207.0020124علميثانوية عامةثانوية1993-06-27حماه05140033986هيفهجون محسن عبود928409209420

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة المحلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1593.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05120038243نجيبهآالء محمد علوش928509209421

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1994-07-11حماه05160017800مسيالرهف احمد رمضان928609209422

الطبي

وزارة التعليم العالي الال71.1520140صيدلة

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 11مخبري في كلية الصيدلة

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

الطبي

وزارة التعليم العالي 10

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

8

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1670.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-21حماه05100007938ليليماري اديب ابو كرشه928709209423

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-06-26حماه05140010164امينةمركزيت محمد داللة928809209425

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.4720010انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 234مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

التربية معهد1990-04-25حماه05200006224سحرسامي موفق شموط928909209426

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2085مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9920110

المعهد تقاني معهد1986-01-02حماه05020071602نجاء الشيخ احمدعبد الحميد احمد الشيخ احمد929009209427

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال74.7120072

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1674.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05010351493امنةنسرين احمد عيسى929109209428
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-29دير الزور10100014273سكره عماررجاء محمود عمار929209209429

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-22حماه05150101563مريمأميرة طاهر ابراهيم929309209430

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-20حماه05150053268امالرهام يوسف منصور929409209431

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-10حماه05120049145سكيبه حمودفاطر محمود حسن929509209432
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15حماه05010416133لولوعبير حسن علي929609209433

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-19حماه05140027028نادياثراء جعفر التع929709209434
المعهد اعداد معهد1993-09-24إدلب07110069885هدىنسرين شعالن عباس929809209435

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6920150تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال378.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-22حماه05140025008عيوشلينا خليفه بدور929909209436

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 227مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

226مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال294.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-11-08حماه05010716824خالديهسوسن حمدو ابراهيم930009209437

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1106مراقب

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1843.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-07حماه05150049781انيسه فاكهغزل نايف الراعي930109209438

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال270.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-02-27حماه05150012856سلمىعصام اسد خليل930209209439
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالنعم161.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-07حماه05070043656ختامهمسا ابراهيم عيسى930309209440

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20حماه05100041454رقيهرؤى بالل حربا930409209441

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150076506نورهبيلسان محمد الراس930509209442
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1718.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010384760وفاءانعام فواز الحسين930609209443

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2731.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2004-01-01حماه05150118287تركيه خضورفرح حسان احمد930709209444

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

211خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-20حماه05100041431رقيهنقي بالل حربا930809209445

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1760.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-07حماه06190013769محسنهوصال سهران شحاده930909209446

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05160008947شمسهبراءه حسين مصطفى931009209448
وزارة الزراعة الال3808.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-03-25حماه05100037122جميلهسراء كريم محمود931109209449

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019978أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-20الرقة11050072142نجيدابشير سلمان حميدوش931209209450
المعهد التقاني معهد1996-01-01إدلب07110069850هدىأنوار شعالن عباس931309209451

التجاري

وزارة التجارة الال71.8720170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة االدارة الال1542.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05130026422سوسن ديبنور سجيع منصور931409209452

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة المالية13جابي

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة الماليةنعمال2012.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-03حماه05150079642مطيعهساره محمد ونوس931509209453

المائية

972كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-23حماه05120032612فتنهمجد فريد سعد931609209454

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال68.9220202كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية الطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 39

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

406مساعد فني أولوزارة الصحة40

المعهد التقاني معهد1986-07-15حماه05150051992خديجهروال يونس جوريه931709209455

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال72.5820070

المركزي

وزارة التجارة 72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1984-10-01حماه05100062921حميده الحجةثراء عيسى يونس931809209456

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2120معلم حرفةوزارة التربيةالال72.6420040تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

311فني كهرباء

وزارة الزراعة الال432.0020088ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-09-25حماه05110016744سيجعه جديدمنتجب عزت الصوص931909209457

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05150053657هندبلسم خليل حمدان932009209458

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.3820080إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 77عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1420.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05150051402صليبةأسماء أديب جورية932109209459
وزارة االدارة الال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05140019793بربهان جوريهميساء رشيد جبور932209209460

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3388.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-09-22طرطوس10230024079نائلهرهف بديع احمد932309209461

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15حماه05150117924فاتنحنين عدنان جورية932409209462
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1183.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05100036077غاده العمرانمايا خازم دال932509209463

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01إدلب07110011592رفيدةامنه عبد الكريم كيروان932609209464

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1231.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100066721وسام مظلومنغم نزيه مظلوم932709209465

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-05حماه04150009935غادهنور عبدو سليم932809209466

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-02حماه05020004537عائشهوعد عبد الجليل الصطيف932909209467

الطبي

1016فني مخبروزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.7820070مخابر

وزارة االدارة الال2190.0020153علميثانوية عامةثانوية1998-01-12حماه05150060360موزهغدير احمد لولو933009209468

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-04-23حماه05140034718وفيقهريم محمود نصور933109209469

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال66.1720180عالقات عامة

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

الهيئة المركزية 401

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد اعداد معهد1979-06-13حماه05070001091مادلينشيرين فواز الزعيم933209209470

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2020010تربية موسيقية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-28حماه04030059861مطيعهالرا عبد الرحمن المحمود933309209471

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-15حماه05010554887حناناسماء مصطفى ابو طوق933409209472

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1969-03-02حماه05140029362مطيعه عباسصفيحه ظريف سليطين933509209473

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16حماه05150089215كتيبةهوازن عيسى عيسى933609209474
المعهد التقاني معهد1987-11-05حماه05110007877سميعهلينا حسن ديوب933709209475

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.0520120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-09حماه05050051229هيفاءمروى صالح الدين زين933809209476

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-10-01حماه05010667135نهلهمالك عبد العزيز عثمان933909209477

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال84.6820200

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10حماه05150081409جوريهنسرين علي حربه934009209478
وزارة االدارة الال2314.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05100036078نظيمهمي علي دال934109209479

المحلية والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1990-05-17حماه05010636530مريمباسم رضوان الحاج934209209480

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2112معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال76.4020113

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05100050111هاجرلقاء جميل يوسف934309209481

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.9020120إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-17حماه05150053727سميرهرزان سليمان عثمان934409209482
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-06حماه05120023099سميرهميسم محمد محمد934509209483
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05190016936وفاءمرح علي حداد934609209484

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال70.6820200مصارف

المركزي

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05030066068وفاءباسل نادر االبراهيم934709209485

الصناعي

وزارة األشغال العامة الال68.8220144تبريد وتكييف

واإلسكان

2164معلم حرفةوزارة التربية1028مدرب تكييف

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2313.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-12حماه05160049108تفاحةغادة علي البدر934809209486

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-05-24حماه05160039620اميرهاريج احمد اليوسف934909209487

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.7320040إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1884.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-07حماه05010734537بديعه دنياناريمان محمد الجاني935009209488

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال64.7520072ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-04-20حماه05110016733سجيعه جديدغيث عزت الصوص935109209489

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3745.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-02-17حماه05150067900اسمهانحال محسن مصطفى935209209490

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-04حماه05050119615سكرهختام خضر الكنجو935309209491

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05090009600هالهحنين نضال الراعي935409209492

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1987-01-10حماه05150067505سميرهمحمود محمد عبدهللا935509209493

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2120097

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019883أدبيثانوية عامةثانوية1968-08-14حماه05200091904نوفهاحمد صالح العبدو935609209494

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2107.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-09-07حماه05050100407ختامربا احمد محفوض935709209495

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3007.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-06-05حماه05120023132سميره حمادهإيناس محمد محمد935809209496

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد1991-05-15حماه05120050541حسنهدعاء عبد هللا العلي935909209497

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.8820110تخدير

وزارة التجارة الال266.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-06-14حماه05050031443فكراتصبا غسان عدره936009209498

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 278محاسبوزارة الصناعة285بائع

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

وزارة االدارة الال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-18حماه05150044175امينهلمى محمد شفيق حمود936109209499

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد اعداد معهد1994-06-13حماه05170039720هنودكاترين مطيع حسن936209209500

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.8620160تربية موسيقية

التربية معهد1988-01-01الالذقية06220005683ايمانوليم حسام معافا936309209501

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2085مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربية2086مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1820080

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2433.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05200061294تقالسالفا ابراهيم المحمد936409209502

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10100027967اميرهالرين ياسين محمد936509209503

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

المعهد التقاني معهد1998-01-20حماه05180029473لولو سلوملوتس هيثم عيسى936609209504

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1080مدرسوزارة السياحةالال69.7920180مطبخ وحلويات

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2423.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160049116تفاحهنور علي البدر936709209505

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05حماه05180035821اسمهانرغد ماجد شاهين936809209506
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال166.00200410علميثانوية عامةثانوية1985-03-10حمص04010782918منيرهمعتز جمعه بيومي936909209507

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حماه05150067907اسمهانهبا محسن مصطفى937009209508
المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05010174949مروه ضاهروسيم سمعان سمعان937109209509

للعلوم السياحية 

والفندقية

إدارة مكاتب 

سياحية وسفر

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال66.5420200

التربية معهد1993-05-28حماه05030059133سليمهميساء اليان شهدا937209209510

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7120140

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1707.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05030035145رجاءفاطمة عبد العزيز الطالب937309209511

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1960.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-18حماه05020082853ثريا الدندلبيان جمال الفهد937409209512

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 38جابي

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1256.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-15حماه05030035165روضه الطالبقمر رضوان الطالب937509209513

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال430.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-06-10حماه05130026485سريرهساميه شعالن برنيك937609209514

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-30حماه05100029616رفيقهإباء جودت يعقوب937709209515
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حماه05140021360سعدىامال مصطفى زوبلو937809209516

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05060001243غيداءآالء علي عبدو937909209517

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال61.6620180أسواق مالية

المائية

947كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1845.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حمص04010260096أمينهخلود خالد الجومي938009209518
وزارة الزراعة الال875.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-05-08حماه05050128768اميهضياء علي جلعوط938109209519

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-05حماه05150080572فاطمه حسنلجين علي عمار938209209520

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 974فنيوزارة الموارد المائيةالال376.0020122حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1992-08-25حماه05050103083فاطمهمصطفى حسان النجار938309209521

وحماية المستهلك

فني لحام وحدادة آالت 

غربلة

وزارة التجارة 293

الداخلية وحماية 

المستهلك

294فني لحام وحدادة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2180.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-27حماه05120052544عفافوالء يوسف يوسف938409209522
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-15حماه05010443446سمر الحيدرليلى فؤاد حيدر938509209523

المحلية والبيئة

5شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-20حماه05010443428خوندهسمر وجيه الحيدر938609209524

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

وزارة االدارة الال2240.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-20حماه05010570557نزيههسليمان سمير االبراهيم938709209525

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 7شرطي

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حماه05150029343محاسن وسوفلبنى عبد الرحمن سالمي938809209526
وزارة االدارة الال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05170046242سلمههنادي فهد بدور938909209527

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال266.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08حمص04010260098امينههبه هللا خالد الجومي939009209528

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2432.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-05حماه05150080595فاطمهآية علي عمار939109209529

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-03حماه05010482110فطيماسعد مصطفى حجو939209209530

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2110معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال68.4420118

وزارة الزراعة الال965.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-15حماه05140010177امنهغرام غسان صبيحه939309209531

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1338.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-09حماه05030065994حياة العمرانحال حسن الونوس939409209532

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05040009951اسعافلمي عدنان العلوش939509209533

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال73.2520220عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1985-03-06حمص05030022198شريفه الخضرعذاب منيف االحمد939609209534

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.3120090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05180034808غيثاء حبيبراما علي عباس939709209535

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.5420200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1195.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30حماه05050151804مجدلينهديل هيثم العجيب939809209536
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-16حماه05070002312اسمهانغزل سمير قباقلي939909209537

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-05حماه05050031943هويدههال غسان ابو قاسم940009209538

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-29حماه05050102588ناديارشا محمود عفاره940109209539

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-11حماه05170025405ابتسام فطومرغد عادل سليمان940209209540

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1639.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-03حماه05010443350نوره حبيبروله عبد العزيز اسبر940309209541

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-05-05حماه05010189829روضةرقيه محمد الجزار940409209542

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6620150تربية فنية

المعهد اعداد معهد1990-05-01حماه05200009548دعدجيما سامر اسعد940509209543

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4820110تربية فنية

وزارة االدارة الال228.0020112علميثانوية عامةثانوية1992-01-20حماه05100036984هيامحسن جمال سلمان940609209544

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة الال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01حماه05140023338منهشادي رشيد احمد940709209545

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12شرطي

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

أنظمة التشغيل ثانوية صناعةثانوية1993-04-17دمشق05150045583دعد حسنلينا عبد السالم كنجو940809209546

والبرمجة

وزارة الموارد 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال374.0020110

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1999-09-03حماه05020005514مروهإياد قطحان العوض940909209547

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مصرف سورية 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال79.7720210

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

2068مدرس مساعدوزارة التربية78

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20حماه05050083520زهورآيه أحمد نيوف941009209548

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-06-19الالذقية06010079321بصيرههديل بركات مخيص941109209549

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال75.4820120

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10حماه05100049526خزنهسراب ابراهيم دال941209209550

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05170053716سمر عليجوى أكرم بدور941309209551

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05200073310نايفهوفاء محمد الشلهوم941409209552
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05160047902مريمغنى زهير ابراهيم941509209553

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-28حماه05200091201جومانيمايا عدنان فاضل941609209554

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8920210تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال312.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-02-15حماه05140013096وفيقهمادلين نصر محفوض941709209555

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1995-10-22حماه05220026151فاطمهديمه خالد ديوب941809209556

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية954فنيوزارة الموارد المائيةالال85.4420160

المائية

973فني

وزارة الزراعة الال313.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01حماه05150074153نجيبهياسمين حسين سليمان941909209557

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1108مراقب

وحماية المستهلك

285بائع

282كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-15طرطوس10010004825مديحه الفياضديمه احمد سليمان942009209558
370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2063.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-05حماه05200074942نسب حسنايلين سمير الفقير942109209559
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05150064406رئيفهصبا احمد عثمان942209209560

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1999-01-13حماه04020116474سرابرزان اكرم عوده942309209561

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالنعم72.9220190تربية موسيقية

وزارة االدارة نعمال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-01حماه05120034436كمالهغيمه رشيد سلوم942409209562

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2478.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-29حماه05170046354مفيدةنغم ديب يحيى942509209563

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05150043774فاطمههنادي محمود جمول942609209564
المعهد التقاني معهد1989-07-20حماه05140021727نجوىلبنه عطاف يوسف942709209565

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2158معلم حرفةوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.9820090

المعهد اعداد معهد2000-05-09حماه05010293549عندليبيارا علي العلي942809209566

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8920210تربية فنية

وزارة االقتصاد الال1564.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-15حماه05110003499سكرهرغد سليم طه942909209567

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

370كاتب اولوزارة المالية289مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-28حماه05140000836حياة األحمدسحر طراد طه943009209568

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2214.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25حماه05140009987رسميه دنيارنين وحيد طراف943109209569

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-05-20حماه05120031017هيفاءريناد أحمد صارم943209209570

للعلوم المالية 

والمصرفية

367منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال72.3120220تأمين

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةنعمال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-15حماه05070023501روضهيانا احمد عبد هللا943309209571

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال1217.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150103095ندىالين نور الدين علي943409209572

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-20حماه05050006373ندىنور عبد الكريم الشيحاوي943509209573

الزراعي

وزارة التجارة الال69.7620180إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2130.0020150علميثانوية عامةثانوية1994-01-04حماه05010622675سحرسالم محمد العيان943609209574

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-13حماه05150112262وردهكامل علي الحمدان943709209575
276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2156.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05200080688جايزهعدي محمد الحمدو الربيد943809209576
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-29حماه05010467561زهره الحالقعائده مظهر ابو أمين943909209577
وزارة الزراعة الال912.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-08-17حماه05050092408امتثالبسام محمد عبيدو944009209578

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة الال137.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-02-02حماه05140021566نجوىلما عطاف يوسف944109209579

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية10جابي

المعهد التقاني معهد1999-06-01حماه05120038821يسرىكنانه احمد جاروش944209209580

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.6020210عالقات عامة

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

الهيئة المركزية 401

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1985-05-16حماه05100000913كريمهراميا مدحت اسبر944309209581

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0920050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة الال1727.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-11حماه05150098110ميساءفدوى أحمد سلوم944409209582

المحلية والبيئة

363كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال395.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-02-26حماه05150047465عواطفعال محمود الخضور944509209583

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05070013604ميادهميس عبد الكريم ضعون944609209584
وزارة االدارة الال1843.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-01حماه05150101217يسرى حموديارا أحمد وسوف944709209585

المحلية والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1535.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-26حماه05150114069سهيله االبراهيمرتاج عدنان المعروف944809209586

والتجارة الخارجية

361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1988-03-08حماه05200016266زاهيهرانيا توفيق حسين944909209587

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل982فنيوزارة الموارد المائيةالال83.9720090

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد2002-01-04حماه05120038869يسرى حكيممارينا احمد جاروش945009209588

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال69.2120210شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

مصرف سورية 402

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

وزارة االدارة الال1675.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-29حماه05150098062غادههبه ابراهيم سلوم945109209589

المحلية والبيئة

363كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-03-23حماه05080051946خولهسلمى نواف الفندي945209209590

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال79.0120210المساحة

وزارة التجارة الال2541.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-06حماه05100055764لينارنيم علي احمد945309209591

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1996-07-28حماه05050169332نوالشذى محمد خليل945409209592

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.8620170تسويق

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال83.6820130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-08-10حماه05140024946حميدهرهام سجيع بدور945509209593

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1853.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-10حماه05170022245مهى عباسجولي عماد نجمه945609209594

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-02-14حماه05100013848فريدهسمر عبدهللا حنا945709209595

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.3320050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

نعيمه سلمان ساندي مسعف عديره945809209596

ابراهيم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1272.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05140036878

المحلية والبيئة

39شرطي

المعهد التقاني معهد1996-06-11حماه05200078218مهى ونوسهابيل علي حسن945909209597

الطبي

393مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.9520182تخدير

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-14حماه05150103186ختامفاتن عقل علي946009209598

المحلية والبيئة

32شرطي
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-27حماه05130012908فدوى زعرورهيبى بديع زعرور946109209599

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2296.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05140008670همسا سلوميمنى موفق سلوم946209209600

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-05-11حماه05100024201خالديهخلدون محمد العبيد946309209601

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال67.0820120

المعهد اعداد معهد1998-03-08إدلب07210057761فاطمةعائشة ابراهيم سبلو946409209602

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال89.5720180تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03حماه05160046503ليان الرمضانحال ابراهيم الفطوم946509209603
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-24حماه05110017936نوالألين ساقب علوش946609209604

المحلية والبيئة

39شرطي

وزارة االدارة الال2094.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حماه05010720066سعاد البكريأسعد مصطفى الحفيان946709209605

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1000جندي إطفاء

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

المعهد التقاني معهد1997-01-05حماه05050064418زهرههال غياث ابراهيم946809209606

التجاري

380كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال65.8620210تجاري مصرفي

المعهد التقاني معهد1992-01-25حماه05160010083شهيدهشذا محمد سليمان946909209607

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية982فنيوزارة الموارد المائيةالال70.2420140

المائية

954فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20حماه05010734790شمسه الياسينرنا حسين الحمدو947009209608

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-18حماه05010734789محاسننورشان خالد الحمدو947109209609

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-02-20حماه05160046716نزهة المحرزتغريد ابراهيم الدعبول947209209610

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.6420040إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 1062محلل بيانات

المركزي

75عامل حاسب

وزارة التجارة الال143.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-08-10حماه05180002128اغناسيه قيطيمنرمين سعاده كوسى947309209611

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال136.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05180000497عائده كوسىكنده موريس كوسى947409209612

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1987-04-29إدلب07090192784عروبةريم باسم اليوسفي947509209613

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.4620090إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2595.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05140010932وداداغيد يوسف ابراهيم947609209614

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05120024117وفيقهاحمد طارق ثلجه947709209615

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربيةالال64.3320172

المعهد التقاني معهد1992-05-02حماه05160044255حلوهمهى جمال الرمضان947809209616

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية982فنيوزارة الموارد المائيةالال69.4520130

المائية

954فني

وزارة التجارة الال250.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-12-15حماه05160026145علياأبيه حسن وسوف947909209617

الداخلية وحماية 

المستهلك

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية287محاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200068477خديجهلينا شحاده الملحم948009209618

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال394.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-11-16حماه06160030019فدوىامل رفعت حسن948109209619

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-20حماه05160045195ضحوكرزان محمد البرهوم948209209620
سوزان الحاج ساره لورنس عبيدو948309209621

حسين

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05050001355

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال66.0720170غذائي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-04حماه05140008522دنيافاطمة درويش تامر948409209622
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16حماه05100073204حبوس البيكشهاب احمد األحمد948509209623

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1903.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-05حماه05150070266منيرهلبنى حسن الجردي948609209624

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-05-30حماه05150119307كوكبمنال سليم فاعور948709209625

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال65.0020010نقل ومواصالت

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاع27

والبحث العلمي

50مراقب فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05110017943نواليارا ساقب علوش948809209626

المحلية والبيئة

39شرطي

وزارة التجارة الال3262.0020135الكترونثانوية صناعةثانوية1994-07-06حماه05010355381اميرهمحمد احمد سالمه948909209627

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء407

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1995-05-08حماه05160004666عفافابراهيم علي حمود949009209628

المركبات

وزارة األشغال 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3002.0020140

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05110025527ختام المهيوبماجدلين كندي المحمود949109209629

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-08حمص10160083002سفيرهنسرين احمد وسوف949209209631
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150113604خلفهخطر فايز المعروف949309209632
المعهد تقاني معهد1999-01-01حماه05100039988نجاحمحمد أحمد حجيره949409209633

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال65.3320201

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال455.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-01حماه05140027501بربهاناسمهان عبدو إبراهيم949509209634

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100047643حليمهسيلينا علي علي949609209635

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-21حماه05150068396خديجهرنا حسين عجيب949709209636
التربية معهد1991-01-08حمص04010463589نهادسلوى محمد الحبيب949809209637

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9620120

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100048282فكتوريا شيبونرزان رامز أحمد949909209638
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010227537عبيرآيه عبد الرحمن خرفان950009209639

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون الال76.7120180

االجتماعية والعمل

275كاتب ضبطوزارة العدل366منشئوزارة المالية92منشئ رئيسي

368 من 233صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01حماه05120039565محاسنبتول عبود اسماعيل950109209640
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019923أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-08حماه05050010139سعادأيهم فائز يوسف950209209641
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05140019700حسنهشذى اسعد بردان950309209642

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال63.4620200عالقات عامة

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال171.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-06حماه05160045411هيامماريانا علي البرهوم950409209643

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال508.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-31حماه05050015675تماممنى مصطفى عيد950509209644

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01حماه05050145744مديحهلينا نصر ملوك950609209645

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3428.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-09حماه05130053411شعيلهبراءة محمد المصيطف950709209646

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

المعهد اعداد معهد1990-05-26حماه05160001598نوالرؤى علي قربيش950809209647

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال74.4320110تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05200136585خديجهلمى شحاده الملحم950909209648

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1420210تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1313.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100070181روال احمدنور وائل سلوم951009209649
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-10إدلب07210026753حميدة عيدأسوم أحمد رفعت حبوش951109209650

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-25حماه05150110615رابيه الخضرحنان محمد الشاعر951209209651

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-07-23حماه05150103451قمررانيا ماجد حربا951309209652

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.7520070

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100043399رمزه أحمدزينه ابراهيم حماد951409209653
المعهد التقاني معهد1994-09-05إدلب07110066802غصوننور صالح دياب951509209654

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية365منشئوزارة الماليةالال70.5520170

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1826.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020058020عمره بركاتنور خالد بركات951609209655

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال74.4619980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-09-01حماه05130033067بديعهعطاف علي سليمان951709209656

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال184.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-18حماه05050083439بدريهميرنا احمد عيسى951809209657

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020073أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05050123341تركيهمحمد سامي الهميش951909209658

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-05-10الالذقية06040013452نادرهحياة حافظ ايوب952009209659

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.4820180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05160000037بثينههال شمعون منيف952109209660

الصناعي

وزارة األشغال العامة الال64.1520210تقنيات كهربائية

واإلسكان

وزارة التجارة الداخلية 1031مدرب تمديدات كهربائية

وحماية المستهلك

311فني كهرباء

وزارة الزراعة الال1019.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-03-20حماه05140032384زهرهمياده سليمان ثابت952209209661

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2129.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-23حمص05030075725عبير شعبانأريج ابراهيم الصالح952309209662
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حماه05150004894هيفاءمروه احمد ابو الجدايل952409209663

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-15حماه05090006050وفاءزينه هاشم زينو952509209664

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-01حماه05040016839آمالغنوه نيذار األحمد952609209665

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-20حماه05120048709كروان سليمانهال عبدو حسن952709209666
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100029003وصالعطور حماد األحمد952809209667

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال2085.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-07حماه05160001684وكيلهفاتن منير علي952909209668

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حماه05110001020أمينةوسيمه اديب قبقله953009209669

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1263.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-25حماه05160058199ليناغاده فواز خاني953109209670

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-05حماه05120039988وجيهامجدلينا عز الدين بلول953209209671
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1391.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-09حماه05040035124سعاد العليراما كامل العلي953309209672
المعهد التقاني معهد1988-11-01حماه05030003174فاطمهسناء فؤاد الجبيلي953409209673

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال74.7020080المساحة

المائية

979فني

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2395.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140012258فلاير جعفركنده رأفت اسماعيل953509209674
وزارة التجارة الال3617.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-26حماه05150036318لميسمرح حامد ريا953609209675

الداخلية وحماية 

المستهلك

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء301فني لف محركات

وزارة الزراعة الال2526.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05100039584حسنه احمددانيا نظمات حربا953709209676

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1985-01-02الالذقية06040013443نادرهلورين حافظ ايوب953809209677

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6120040تربية فنية

وزارة التجارة الال117.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05170039697هنودايلين مطيع حسن953909209678

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

360كاتب اولوزارة المالية289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05140026867هالهلمى وفيد خضره954009209679

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010354349بسمةدانية سمير عسكر954109209680

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال77.8920200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1986-10-25حماه05150052723ابتسامأالء يوسف حسن954209209681

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال64.9620080األسواق المالية

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 31محاسب

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 91منشئ رئيسي

للرقابة المالية

18مدقق مالي

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140031597تفيده سالطينوالء كاسر حسون954309209682
وزارة الزراعة الال421.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-04-17حماه05140001750سوسن ياسينروز يوسف ابراهيم954409209683

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-22حماه05050152445سكينهسوسن مأمون الدبيات954509209684

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100002543منارهف حسان المصطفى954609209685
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07حماه05010529433حليمهخديجه محمد الجابر954709209686

والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140029688سهامليليان اديب فياض954809209687

المحلية والبيئة

12شرطي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05010452529غادهفاطمه احمد الحالق954909209688

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.6420160تربية فنية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17حماه05120032861ركسانه محمدالنا محمد محمد955009209689

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1482.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010326277رسيالكاتيه يعقوب العثماني955109209690

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-09حماه05010227914حنانريجينا رياض الديب955209209691

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال86.3520200إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال454.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-01حماه05110025524ختام المهيوبثناء كندي المحمود955309209692

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-25حماه05010518995ريمآنجل عماد حساب955409209693

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال70.9420210

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

49مساعد فني

المعهد اعداد معهد1989-01-22حمص04010086342صافيهسالم احمد فؤاد الموسى955509209694

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2420100تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05010518917ريمآنا عماد حساب955609209695

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال73.2820200المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

50مراقب فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05حماه05150064304نديمهمنى الياس صوان955709209696
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2268.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100042579وداد زيودفرح حسن علي955809209697
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-12حماه05160014479سفيرةاحالم فجر جمول955909209698

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05010579817سميحهنادين وليد كربجها956009209699
المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05100003300وساممرح جرجس طعمه956109209701

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.2920210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-25حماه05200016651سنيه بركاتماري حبيب زحلوق956209209702
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050015432يمن رستمحنين صخور ديبو956309209703

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال207.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-08-20حماه05120049588سوريانور حسن محمد956409209704

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال995.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-08-21طرطوس10260009922هيفاءربى علي محمود956509209705

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة الال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-11-27حماه05100042553وداد زيودمرح حسن علي956609209706

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة المالية29جابي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2136.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010547878كوثرجورجي بسام ملحم956709209707

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2337.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-21حماه05150061890هيامساره عزت ديبوس956809209708

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1817.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12حماه05160005050لبنهماري فيصل سلمان956909209709

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05140036961رغداء نعيسيوالء شعالن اسماعيل957009209710
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-24حماه05140012532نزههرجاء سامي خزام957109209711

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-26حماه05170008159شمسهمحاسن احمد مصطفى957209209712
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05150061824هيامعليا عزت ديبوس957309209713

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد 380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال75.8420170

والتجارة الخارجية

267محاسبوزارة الصناعة133مدقق مالي

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1985-04-21حماه05020039916تركيهمحمود خالد الحسن حلبي957409209714

والتمديدات

وزارة التجارة الال263.0020044

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة ومراقبة وزارة الصناعة309فني طحن

مراجل

270

وزارة الزراعة الال876.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-05-15حماه05140018653فدوىرغداء شاكر بويشي957509209715

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05130010672بلسممروى منيف زعرور957609209716

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.8920180تسويق

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-28حماه05120008130انصافرقيه حبيب المير957709209717
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-29دمشق03300098380هناء الخضورهمسه خضر صالح957809209718
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-12حماه05050119058ميساءمريم علي االحمد957909209719

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100062951سعادزينب نعيم اسماعيل958009209720

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت 

وتقانة معلومات

مصرف سورية الال76.6720190

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة التجارة الال1407.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-22حماه05100062953سعادخضر نعيم اسماعيل958109209721

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1797.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حماه05010601147أميرهرائده احمد المصري958209209722

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-12حماه05120004076سعادهديل محمد خليل958309209723

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال199.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-16حماه05070016252هالهساره خالد ابراهيم958409209724

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال240.0020018الكترونثانوية صناعةثانوية1983-03-14حماه05050160200ازدهارحازم سابح فطوم958509209725

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء407

التربية معهد1988-01-18حمص02040020600وردهختام يحيى الحاجي958609209726

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1020090

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1385.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010322895ناديه عبودديانا فراس الخطيب958709209727

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة التجارة الال1810.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100057317لوريسمايا ثائر ونوس958809209728

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال2342.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-04-06حماه05100021393كفىهيفاء حسان الشاويش958909209729

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-13حماه05010665571اديراراما حكمات الصالح959009209730
وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1818.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-23حماه05010222714فريدهبسمه منير الحمود959109209731

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

المعهد اعداد معهد1996-09-12حماه05010219480انصافرهف موسى السليمان959209209732

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8520180تربية موسيقية

وزارة التجارة 364كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2103.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-02حماه05180013279جاكلينسماهر شعبان عبود959309209733

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال3267.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-03-03حماه05180012988هيفاء عليوفاء شادي العلي959409209734

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

عبير عبد الرزاق المحمد 959509209735

القشطه

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1360.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-12حماه05020003881سميره

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال4185.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-30حماه05150048243فاطمهغزل يوسف مطر959609209736

والبيئة

1001عامل حاسوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2201.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حماه05220002159عيدهأسماء احمد الحسن959709209738
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-27حماه05010348836امنهلوريس احمد عيسى959809209739

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-02-15حماه03050014903مريمحنان خالد محجوب959909209740

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال71.5720180محاسبة

واإلصالح الزراعي

240مراقب

368كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2788.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-15حماه05120021911وحيده أحمدحنان ابراهيم تجور960009209741
وزارة التجارة الداخلية 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3897.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-08حماه05180013309جاكلينسهير شعبان عبود960109209742

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120021932وحيده أحمدثريا ابراهيم تجور960209209743

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.6420200أشعة

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-21حماه05100055421منوه خطابهدايا احمد عمران960309209744

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2220.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01حماه05010441592امنهكاترين احمد عيسى960409209745

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-22حماه05200019101مانيهمارو وليد نداف960509209746

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال2025.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-25حماه05050138979علياحسين ممدوح الحسن960609209747

االجتماعية والعمل

370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-14حماه05150050313عبير عيسىرشا احمد سليمان960709209748
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-24حماه05010283204منىورده جمعه المحسن960809209749

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة الماليةالال1668.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-07حماه05150081536هيامرهام جعفر محمد960909209750

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1969-07-30حماه05050091158خديجه الشيخ حسنليلى علي خلوف961009209751

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-25حماه05140002671تمرهمرح نورس محمد961109209752

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1217.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-11حماه05010607016خيريهمريم جهاد نوره961209209753

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2269.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100027002فاطمهفداء ابراهيم العليوي النقيب961309209754

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية288

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20حماه05190003658نجاحايمان يوسف حسن961409209755
المعهد التقاني معهد2000-04-15حماه05010156997هويداساره ايمن الباكير961509209756

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال76.4520200نقل ومواصالت

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 46

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة التجارة الال149.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-02-12حماه05050051370سحر عدرهوئام جوزيف ورده961609209757

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

359كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المعهد التقاني معهد1997-04-11حماه05050011853سميرههبه احمد جاكيش961709209758

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.1320180صيدلة

وزارة الزراعة الال3231.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-02-10حماه05050225209ناديه الحايكماري أسعد الحايك961809209759

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2228.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-05-29حماه05170042203سهام البروسامر بسيم البرو961909209760

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-15حماه05130026663نزههمفيده عكرمه سليمان962009209761

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-07-20حماه05170042222هيلينليال علي البرو962109209762

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحةالال72.0520200صيدلة

وزارة التجارة 976فنيوزارة الموارد المائية355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلالال317.0020088كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-07-29حماه05050096360مهامحمد فايز خاني962209209763

الداخلية وحماية 

المستهلك

301فني لف محركات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05160020170كمالهماجده احمد قاسم962309209764

368 من 236صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال154.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-03-21حماه05150004002ملكايمان عبد الكريم الشيخ علي962409209765

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1202.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010900111منىمروه جمعه المحسن962509209766

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05160012750روعه خزامحال احمد اليوسف962609209767

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2820180تربية موسيقية

وزارة التجارة الال220.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-10حماه05200074182ليلىفاتن فايز ملحم962709209768

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1103مراقب

المعهد التقاني معهد1995-01-05حماه05010354374فوزيههيا عبد هللا احمد962809209769

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال60.4120170أسواق مالية

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة الزراعة الال465.0020027ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-08-15حماه05050082654ياسمين السيداسماعيل نزار الشمالي962909209770

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال1731.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-05حماه05120033141وزيره عليانغام تمام علي963009209771

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-22حماه05150101190فاطمهريتا حسن ونوس963109209772

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال207.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05120033132وزيرهنور تمام علي963209209773
وزارة االقتصاد 364كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال1490.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05170032516ريمهديل شادي حمود963309209774

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد2001-07-01حماه05010434795سوزانهيا محمد الديب963409209775

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7120220تربية موسيقية

وزارة الشؤون الال213.0020123علميثانوية عامةثانوية1993-07-10حماه05120031121سلمىيزن محمد علي963509209776

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2474.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-23حماه05120033139وزيره عليعليا تمام علي963609209777
وزارة االدارة الال2671.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-02حماه05150114059اكتمالمنيره حبيب محمود963709209778

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-24حماه05110023089لينه المحمودالريسا محمد شيخ صالح963809209779

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20حماه05100067303أميرهياسمين بهجات مظلوم963909209780
المعهد اعداد معهد1985-09-20حماه05200017958ليلى زروفساره كامل عوكان964009209781

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0020050تربية موسيقية

978فنيوزارة الموارد المائية1105عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3500.0020144حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-06-07حماه05010477492سميرهيحيى عبد الكريم الخالد964109209782
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05110000045فلايرايمان فؤاد السعد964209209783

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-25الالذقية06100035826كوكبفاطمه احمد سليمان964309209784

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-08حماه05150114051رتيبهاكتمال سلمان محمود964409209785
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-14حماه05200008957سهيله البيطارريما سالم الشيخ964509209786
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-24حماه05150090660كرديهنجوى حرفوش خرسه964609209787

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1634.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200048680حياةبشرى محمد دناور964709209788
369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال144.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-22حماه05200009648هيفاءفراس وصفي الخوري964809209789
المعهد اعداد معهد2001-08-10حماه05200009154سهيله البيطارريتا سالم الشيخ964909209790

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8920210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010158688كرامهيسرى عبد هللا الرومي965009209791

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.5720210تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010647218كفابتول محمد جناح965109209792
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05110019168نومه سالمهرؤى تيسير العلي965209209793
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-16حماه05100026728فوزه الطعميهنور االيمان حسان المحمد965309209794
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1763.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05030025711مريممحمود محمد الخليل965409209795

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل7شرطي

وزارة الزراعة نعمال444.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-02حماه05160014001مريمفاديا جواد قربيش965509209796

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1584.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-11حماه05190020592مرفتديانا سائر حسن965609209797

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال330.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-20حماه05150092575مطيعه محمودثناء محمد عده965709209798

واإلصالح الزراعي

1103مراقب

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05070036158شهيره الديابموسى حيدر الدياب965809209799

الصناعي

وزارة التجارة 2121معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6320182تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-24حماه05100038389ايرانسوزان محمد نصور965909209800

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-06-15حماه05070023602عناياترغد هنيد ضعون966009209801

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال89.1020200طب طوارئ

وزارة االقتصاد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1940.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140017294نجاة حزيمهوسام رؤوف سليم966109209802

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1986-06-20حماه05010170182سوسنرفاه أنور كبريته966209209803

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.8620070

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 74كاتب

وحماية المستهلك

280مدقق

المعهد اعداد معهد1985-04-02طرطوس10130002215هيفاءروعه صبري تليجه966309209804

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.6720070تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-04حماه02010066635سكينه سليمانياسمين محمد هدى قنواتي966409209805

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-20الالذقية06190016501عدلهرنا صاحي غنيجه966509209806
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-12حماه05170042141فوزيهنجاح عبدو العلي966609209807

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-03-19حماه05010231102نعماتزاهي محمد كامل زهيه966709209808

التجاري

مصارف 

وتأمين

267محاسبوزارة الصناعة380كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال66.7020143

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-23حماه05140035676مريم وطفهروعه عماد حبق966809209809

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1989-10-20حماه05140032448حبيبهعزه عماد احمد966909209810

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.4320140

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10حماه05190003905كوثرلميس ابراهيم حسين967009209811
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10حماه05150042433غادهنورشان صفوان احمد967109209812

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-23حماه05050174959غيثاء العليربا منير السليمان967209209813
وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2145.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-20حماه05180033007ندى مرهجايمان ياسر مصا967309209814

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3788.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-02-09حماه05150083866داللبتول سليم حمود967409209815

واإلسكان

وزارة األشغال 1027مدرب حدادة ولحام

العامة واإلسكان

1030مدرب صحية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2400.00201310أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-09حماه05100006177جوزفينفيليب مروان ليوس967509209816

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال155.0020122علميثانوية عامةثانوية1992-11-07حماه05160027684ليالمحمد حسين نداف967609209817

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1792.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12حماه05020020996اموناسماء صالح المليحان967709209818

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-05حماه05180021983فايزه مصااحمد يوسف مصطفى967809209819

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010812236كفارشا محمد جناح967909209820

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.3620200محاسبة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-02حماه05160024949حلوةسها مرعي االحمد968009209821
وزارة التجارة الداخلية 1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3516.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05180033011ندى مرهجعمار ياسر مصا968109209822

وحماية المستهلك

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء301فني لف محركات

أولى

1094

وزارة الزراعة الال343.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05050056215سعاد الشيحاويهبه بركات وطفه968209209823

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1990-01-15حماه05220015990نهيدهمحسن صالح القسوم968309209824

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2123معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5720134

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1947.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-29حماه05020109539بيانزكيه محمد رامز الصيادي968409209825

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة1099عامل مهنيوزارة الكهرباء355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلنعمال3155.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-05-16حماه05030042884رهيجةالحسن علي بلوط968509209826

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1992-02-15حماه05200090413وجيهه ملحمحنان فيصل الدرويش968609209827

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال67.2120160تسويق

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-07حماه05220024860خدوجندى محمد الحمدو968709209828

المحلية والبيئة

13جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15حماه05150075833ناجاتسمر علي معروف968809209829
وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1652.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-04حماه05050057247نداءهال جبران جمول968909209830

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-27حماه05200084998مهازين عبد الناصر القاسم969009209831

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.6020190تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حماه05050086218جومانهاسامه نوفل حسينو969109209832

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1696.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30حماه05030039903سكينة ذياببشرى علي الحسين969209209833

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2750.0020180تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1999-10-30حماه05050012584نداءاحمد أمين القطريب969309209834

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة الزراعة نعمال376.0020079ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-29حماه05010663451فاطمهحسين ماجد جالود969409209835

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 218مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الزراعة الال971.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-05-11حماه05010104356أملمحمد عبد هللا الرجب969509209836

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

المعهد اعداد معهد1984-03-01طرطوس10090021382اميرهريم احمد سلمان969609209837

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9320050تربية فنية

المعهد اعداد معهد1987-03-25طرطوس10090018264امينه فاتههبه جميل ايوب969709209838

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.7920080تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-04-08حمص04010773890ترياقندىش محسن العباس969809209839

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6020210تربية موسيقية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1789.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-05حماه05150060600لوديفاطمة محمد درغام969909209840

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال158.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-07حماه05140029656جميلهرؤى حسان احمد970009209841

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية29جابي

المعهد اعداد معهد2001-02-15حمص04010447270فاطمهامارة ابراهيم بدور970109209842

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9220210تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1996-06-10طرطوس10140002304حنانهبه ايمن محمد970209209843

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6520160تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-01-20حماه05220024444رهيجهنور حسين االبراهيم970309209844

الصحي

1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.8820180تخدير

المعهد التقاني معهد1981-04-03حماه05200080364آمنه الجوادغسان عدنان السماعيل970409209845

الصناعي

وزارة التجارة الال68.8020032تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 2121معلم حرفةوزارة التربية311فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1031

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص05140028077حميدهضحى فهد جعفر970509209846

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1569.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-04حماه05050005814جزائربتول خالد علوش970609209847

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-06-03حماه05120048718كروانحسين عبدو حسن970709209848

الصناعي

وزارة التجارة 2120معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربيةالال74.63201210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1996-06-19حمص04011074375هدىساره خالد هالل970809209849

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.6320190تخدير

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04حمص04010413037جهينهرهف علي عمران970909209850
المعهد اعداد معهد1995-01-02الالذقية06040007794جوليتهيا محمد علي بشماني971009209851

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.5820160تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150093701امينةنوره منير احمد971109209852
وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال121.0019900علميثانوية عامةثانوية1968-10-20حماه05100026080نزههعلي صالح سلوم971209209853

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الشؤون الال2130.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120009267غرامسوار عبد المجيد الدريوسي971309209854

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية279

المعهد التقاني معهد1990-03-29حماه05010371074زمزمنهله كرمو ياسين971409209855

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال67.3320140

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

المعهد التقاني معهد1994-01-20الالذقية06200057948عائده زودهعلي جمال معال971509209856

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2069مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3920154

المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05200014364يوالماريا جورج نجار971609209857

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.7820140تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1995-01-02حماه06040007791جوليتهال محمد علي بشماني971709209858

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.8620200تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حماه05150103447قمرراما ماجد حربا971809209859
المعهد اعداد معهد1983-03-04حماه05150022648فاطمه ابو ادريسمي حسين نمنوم971909209860

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.0220080تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1987-09-24حماه05200006914يوالشادي ابراهيم سليم972009209861

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0220073تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1912.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-14حماه90050007219امنةنغم وائل االشوح972109209862

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال169.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01طرطوس10100034033نديمه داودشذى عيسى محمد972209209863

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-10-01حماه05170021634وكيلهيسرى وجيه مخلوف972309209864
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1281.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150055409مزناريما احمد يوسف972409209865

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-10-20حماه05160009374نوفاعفراء حامد العلي972509209866

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.6220100تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2407.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01حماه05090005455سوسن الحايكرنيم عدنان زيدان972609209867

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-05حماه05150094230مفيدهسناء عبد الكريم الخطيب972709209868
المعهد اعداد معهد1979-09-17حماه05010022444وفاءرانيه مظهر جالود972809209869

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1920020تربية فنية

وزارة الزراعة الال3966.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-02-03حماه05150080090رجاءهال محمد خضور972909209870

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 221مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة الال2293.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-20حماه05140008426سمر ركنهأنسام إبراهيم علي973009209871

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية29جابي

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال165.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-08-01حماه05050030857وفاءوعد سليمان ميوس973109209872

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال234.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-03-13حماه05140003716ريمافلك عزيز دنيا973209209873

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140029874ندوهليث راجي ابو عمشه973309209874

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1978-07-01حماه06220004250وظيفهاتحاد اسماعيل اسماعيل973409209875

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.2020020تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال396.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-12-01حماه05140018438منيرهمادلين حسن صالح973509209876

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10حماه05050065298نافلهوفاء معروف العيزوقي973609209877

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حماه05110044415ندى رمضانثراء غسان ضاهر973709209878

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

المعهد التقاني معهد2001-01-03حماه05150103038سوسنهيا ابراهيم سليمان973809209879

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال66.5720210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة األشغال 48رسام

العامة واإلسكان

1032مدرب ديكور ودهان

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01حماه05150061020بندرراما عبد العزيز حسن973909209880

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-28حماه05060034309صباحشيرين سليمان الحسين974009209881

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05010344327خديجه العثمانليعبد هللا احمد علي هي974109209882

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال66.6520179تدفئة وتهوية

المعهد اعداد معهد1989-03-23حماه05070008336امالريمه عدنان منصور974209209883

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3820110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1987-06-20حماه05090001757شهيدهمصطفى رضوان حيدر974309209884

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال72.02200810المساحة

وزارة الزراعة الال347.00200310ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-16حماه05050046189حليمه ابراهيمحسين سليمان ريحه974409209885

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة الال138.0020075أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-18حماه05050108760داللسابور صالح المحمد974509209886

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل1000جندي إطفاء

المحلية والبيئة

39شرطي

المعهد اعداد معهد1989-07-28طرطوس10140008959زكيهروال حسن ابراهيم974609209887

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6720100تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100019225نورهبدور عبود الشبيب974709209888

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاتي معهد1989-04-26حماه05200003349سمرماري يوسف شموط974809209889

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال68.7420100مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-19إدلب07220005171دالل العلوشميساء محمد العلوش974909209890

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05070020948خديجهعبير غازي زيدان975009209891

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05200091197خديجهصالحه عبد الستار العبدو975109209892

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1863.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150092991جميلهاكرام منذر خيربك975209209893

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10حماه05200092106خديجهقمر عبد الستار العبدو975309209894

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05190032557لندههبا علي غانم975409209895
المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05160015665منىعلي كمال صافيتا975509209896

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربيةالال59.2920172

المعهد اعداد معهد1987-04-10حماه05190017252سميره ابراهيمصفاء عزيز معال975609209897

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0920080تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05100036365عزيزهاريج ابراهيم ابراهيم975709209898

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9620100تربية فنية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1646.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-29حماه05160001079سلمىسامي ناهل العباس975809209899

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-08-10حماه05190007830ودادغنوه محمد محمود975909209900

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9320080تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010286769سهام الحمودروان عباس العباس976009209901

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100036370رفيقهصبا محمد ابراهيم976109209902

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

المعهد التقاني معهد1990-01-10حماه05050109388هندروال عيسى سيفو976209209903

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.6120100بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05140004506نوفهخلود سالم صالح976309209904
المعهد التقاتي معهد1995-04-29حماه05010332737فاطمةسالم احمد المحمد العمر976409209905

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال71.0020160تعويضات سنية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة الزراعة الال942.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-06حماه05200062259انعاممنار هالل الحمو976509209906

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-06حماه05140012358سريه سلمانأميمه سليمان حبيب976609209907

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-17الالذقية06010320285منالمرام يوسف جوبه976709209908

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال66.2820170

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه07110090872سارهسناء حسين السيد976809209909

الطبي

1018فني صيدلةوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.9520150صيدلة

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03حماه05110009961قادريهأماني قايد عاكوب976909209910

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-25حماه05100051607جوهرهنوال محمد سليمان ديب977009209911
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-10حماه05100049904جوهرهلبيه محمد سليمان ديب977109209912

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حماه05100049925جوهره ديبرقيه محمد ديب977209209913
المعهد اعداد معهد1995-06-01طرطوس10160010206عبيرعال احمد ياسين977309209914

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4620150تربية موسيقية

370كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2440.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05200114811وديعةرضى سمير شموط977409209915
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1350.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01حماه05150033079خلودحنين عبد الكريم زيدان977509209916
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-10حماه05100064762حسيبهمنار مشهور عيسى977609209917

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال144.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-05-01حماه05050092673نجاح طالبريم محمود طالب977709209918

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1983-04-15حماه05050027077نجاحدالين محمود طالب977809209919

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0520030تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2074.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-23حماه05180030077عروبهريم كريم حسن977909209920

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-02حماه06060003387سامياليال منذر صالح978009209921

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1601.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-05حماه05160039717رناعلي شادي الحسن978109209922

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

972كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-05-11إدلب07090039070صباحرولى هيثم العوض978209209923

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.3220080تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20حماه05150021816ناجاتريم علي معروف978309209924
المعهد تقاني معهد1995-09-30حماه05090001538ليلىروعه موفق كفا978409209925

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال68.0820170دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-14حماه05140006159سعاد اسماعيلرمال شاهد محفوض978509209926

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة التجارة الال1377.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21حماه05150071595ريمبهاء حامد صقور978609209927

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-15حماه05050041605عشيرهصفا محمد ابو العنز978709209928
وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1853.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-16حماه05030060597سحر اليوسفساندي امين الحسين978809209929

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-29حماه05150027724هناءهديل مصطفى رجب978909209930

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1533.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-10حماه05030055146هناءفاطمه خالد جمعه979009209931

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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وزارة التجارة الال1840.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-04حماه05150073370وفيقهلجين يوسف روبه979109209932

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1985-06-21حماه05050051436املمنال مصطفى ورده979209209933

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.2720100تربية فنية

المعهد اعداد معهد1986-06-05حماه05030051082رتيبةلونا يونس ابراهيم979309209934

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5420070تربية فنية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1914.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05110009979قادريههاجر قايد عاكوب979409209935

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2324.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010529458نوفهمحمد منذر حميد الجابر979509209936

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10حماه05160004827رسميهزهور علي عيسى979609209937

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05110062374وديعهشفاء جمعه الحسين979709209938

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-22حماه05050134021ختام شاهينيارا حسام الدين الداحول979809209939
وزارة التجارة الال3346.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-07-15حماه05170027424ابتساماالء عيسى درداري979909209940

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

1103مراقب

وزارة االدارة الال1964.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120017032تغريدنعمى سامي عمران980009209941

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100035319سعاده مظلومسناء حسن خلوف980109209942

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2800.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-03-26حماه05050106685تغريد سيفوروان اسماعيل سيفو980209209943

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-06-13حماه05100008594لينامنى عامر دعبول980309209944

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال75.3520210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-18حماه05200023280وصالفداء حسن المحمود980409209945
276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05010060601فاطمهسحر حسام الجمال980509209946
المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05160039984مجيدهرنيم محسن حمزه980609209947

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2120150تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-05حماه05140005919خوال أسعدوفاء عثمان عثمان980709209948

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-06حماه05140009073مهانوار احمد سعيد980809209949
وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1462.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01حماه05100052302زهوررهف خالد الروكان980909209950

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05030047827هاله ابراهيممرح بسام ملحم981009209951

للحاسوب

2069مدرس مساعدوزارة التربية2128معلم حرفةوزارة التربية2146معلم حرفةوزارة التربيةالال67.3220210شبكات حاسوبية

وزارة الزراعة الال332.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-07-07حماه05010602404ناريمانسفانا عدنان خرفان981109209952

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1100مراقب

وحماية المستهلك

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة285بائع

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-10حماه05100032960خزنهجوليا ابراهيم دال981209209953

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حمص04170078219عزيزهعدنان حسام فرزات981309209954

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.9020181تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-10حماه05010259080داللناريمان محمود النمر981409209955

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2574.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-17حماه05180019287اسمهان العليعال بالل منصور981509209956

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة الزراعة الال354.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-15حماه05050062010سهامرحاب احمد الزير981609209957

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

األولية والبضاعة 

الجاهزة

280

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05040034450ابتسام العلينغم يونس العلي981709209958

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.0620200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15حماه05190026090أميرةهناء سليمان حسن981809209959

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1880.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010192686آمنهشذى ابراهيم القريع981909209960

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020158أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-13حماه05150053951حبوبمعال حسن خضور982009209961

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة الشؤون الال218.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010278615عزةظالل عمر سفاف982109209962

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1991-04-22حماه05030022777رجاءعلي نظير االحمد982209209963

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال68.9020154

المائية

979فني

وزارة التجارة الال1992.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-27حماه05030060223ناديا عجيروبانا خليل الوسوف982309209964

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-28حماه05050077747ثمر شاهينطارق مزيد زين982409209965

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-28حماه05150115022حبوبحمزه حسن خضور982509209966

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2176معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5520193

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حماه05120027224نزهه خضورحيدر حسن فياض982609209967
المعهد التقاني معهد1990-06-26حماه05010325427كتورهيفاء فواز السموع982709209968

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية367منشئوزارة الماليةالال69.2120110مصارف

المائية

953كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حماه05030029218فطومأمنو عبد هللا النعسان982809209969

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2236.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-26حماه05050135216فريدهنيرمين رياض االشقر982909209970

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال245.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010636818جوريةفاطمة عوض الخضير983009209971
281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20حماه05200099316مديلجهان محمد العبد هللا983109209972
364كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1638.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-06حماه05170042959هيامنغم محمد العلي983209209973
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-25حماه05140004171شفيقهحنان احمد خلوف983309209974

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-28حماه05030044568هيام السليمانميس فارس السليمان983409209975

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2520210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-07حماه05120019264غاده اسماعيلحال أيمن اسماعيل خليل983509209976

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-31حماه05140010172خلفه خلوفمروج ناقد دالله983609209977

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150056380أميرة خير بكأحمد محمد شخشير983709209978
المعهد اعداد معهد2001-01-02حماه05010227915هياممي عماد ديب المحمد983809209979

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3920220تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1981-01-21حماه05050027757خديجهلينا حسين فرحه983909209980

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال65.5020060إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة22

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05020084015حنانرهام عبد الكريم االبراهيم984009209981

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7120200تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-01-02حماه05030058661الما عوضماريسول محسن حنا984109209982

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.6420200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1990-03-08حماه05030008907فيكةدعاء احمد الرمضان984209209983

الزراعي

وزارة الزراعة الال86.3420110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة الال144.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-04حماه05030008894فيكةأيهم احمد الرمضان984309209984

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 32شرطي

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20حماه05120033910لبنىمازن بسام طيبا984409209985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2375.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-28الالذقية06160039662سميحةسماح نادي البري984509209986

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-03-21حماه05140006230نجاحلبنى ثابت سلوم984609209987

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية نعمال64.3020070سكرتاريا

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-13حماه05160025283غزالهنقيه محمد دياب984709209988
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-14حماه05100048527هيام حمودالرا نزيه ابراهيم984809209989

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1871.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-09حماه05010441403حاجةماهر ناجح السلوم984909209990

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150115412رانياروال سمير علي985009209991
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05030026020سبتةخضرة خالد الجعبو985109209992

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 368كاتب اولوزارة الماليةالال128.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-01-22حماه05160047668وجيهاغصون سلمان الديوب985209209993

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

85قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حماه05200032524مريموفاء ممدوح نحالوي985309209994

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-02-27حماه05150051350سالمعلي مالك علي985409209995

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.2920109

طبية

1020

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05150037264كاليا المحرزفرح باسل االبراهيم985509209996

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال66.9020180

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

375كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

وزارة االدارة 370كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1844.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-17حماه05160038985سمرنغم عبد هللا ديب985609209997

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05010697037نزههمادلين عزيز حمد985709209998

الهندسي

وزارة االدارة الال72.5420210إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

572مساعد فنيوزارة الدفاع577مساعد مهندسوزارة الدفاع16مراقب فني

وزارة الزراعة الال404.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-07-02حماه05050070614سناءميس سمير هرموش985809209999

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10حماه05160040042روزهخزامى سليمان حسن985909210000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون نعمال1994.0020160علميثانوية عامةثانوية1993-05-12حماه05170039302سوسنرؤى حسن محمد986009210001

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-01حماه05070012944شهرودارين محمود شاهين986109210002

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-24حمص04150005403ريم كراكيتزينه حسام كراكيت986209210003

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال77.4220210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

المعهد اعداد معهد2002-01-03حماه05010285950ريمجودي جهاد لبابيدي986309210004

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7120210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حماه05140012078تقلههديل صادر العدره986409210005

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05050016300ابتسامسالم وصفي السالمة986509210006

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-18حماه05010003359ندىاالء بدر الدين الطيار986609210007

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01حماه05010443106نديمهإيمان عبد الجليل السلوم986709210008

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال172.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-25حماه05180018819مفيدهسحر كامل حمود986809210009

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-28حماه05010656594اسيمهحنين رياض يغمور986909210010
وزارة الزراعة الال501.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-11-05حماه05130001495عزه جديدرؤى درغام الجافي987009210011

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-07-01حماه05010732179هندايات خالد المصطفى987109210012

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0720190تربية موسيقية

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15الالذقية06210013308اقبال سليمانرهف عبد العزيز عثمان987209210013
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حماه05120011048ساميهزينب عادل رسالن987309210014
المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010845765عهد الحيطساره احمد فرحات987409210015

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9620180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17حماه05010233500ناديانغم رمضان السلوم987509210016
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-01حماه05120031386سحربشرى تركي ابراهيم987609210017
وزارة الزراعة الال460.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-08حماه05200094082نجوى رحالمشيره جميل اسماعيل987709210018

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال892.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-15حماه05070027251رتيبهنسرين مصطفى حمود987809210019

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال885.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-12-20حماه05070031603كرستين جمولايمان سليم جمول987909210020

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة نعمال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-07حماه10220023953سلمىايمان علي يونس988009210021

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-07-01حماه05020026927فاطمةناريمان احمد كنجو988109210022

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7120100تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28حماه05170046357فتاتشروق محمد ديب988209210023
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-10حماه05100044313نشيدهعزه كامل نيشي988309210024
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-03حماه05100063481لولورغداء نمر حبيب988409210025

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2247.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حماه05140005042تغريد شوكهديم ريحان أسعد988509210026

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال858.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05070014216خديجهفاطمه احمد حمود988609210027

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال307.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-08حماه05070031604كرستين جمولرزان سليم جمول988709210028

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-03حماه05110017513مطيعه ديوبريم علي ديوب988809210029

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-06حماه05120010912ساميهسرمين عادل رسالن988909210030
المعهد التقاني معهد1987-01-14حماه05100008464امالميس ناظم غنوم989009210031

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.3620060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1989-09-04حماه05110016625بصيره منيفكنده اسماعيل صبيح989109210032

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.1320110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-01-23حماه05150014651لينامحمد أحمد راضي989209210033

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد الال71.6620152

والتجارة الخارجية

مساعد خريج معهد وزارة الصحة134فني

تقاني

وزارة التجارة 402

الداخلية وحماية 

المستهلك

296فني صيانة شبكات

وزارة التجارة الال152.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-03-17حماه05150016929ذكرياتنور غالب ديوب989309210034

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الشؤون 289مدقق

االجتماعية والعمل

370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01حماه06160004452وهيبهاميمه ديبو العجي989409210035

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2209.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05030064979ريماالحارث عيسى الخضور989509210036
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05140009810أميرهيونس شادي إرساق989609210037
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-12حماه05170026933عزيزه علوشرنده ابراهيم سعده989709210038
المعهد التقاني معهد1998-03-14حماه05010692929سميره زكيهديمه محسن السفاف989809210039

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5720190شبكات حاسوبية

تقاني

275كاتب ضبطوزارة العدل402

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-11حماه05150065699علياسارة هيثم العلي989909210040
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-11حماه05050119049نومه االحمدمريم رشيد الحسين990009210041
وزارة التجارة الال1972.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140028441أمينهخديجه أحمد علوش990109210042

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية279

وزارة الزراعة الال918.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-01حماه05090008836أملهال راتب عبود990209210043

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010714594نجاحراما محمد التتان990309210044

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد نعمال76.0220170

والتجارة الخارجية

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية132كاتب

المعهد التقاني معهد1993-08-05حماه05010349789زهرهمحمد احمد الترك990409210045

الصناعي

وزارة التجارة الال64.9220214تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال العامة 282فني كهرباء

واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

وزارة التجارة 1031

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حماه05220005617حمده النايفوعد خليف النايف990509210046

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1955.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-11حماه05220005664غبشهامل حسين النايف990609210047

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05050122722هيفاء ياغيغنوه علي ياغي990709210048

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2159معلم حرفةوزارة التربيةالال70.3820200شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25حماه05050021275فيروزلما جهاد الحاج990809210049
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010249052علياوالء احمد اليوسف990909210050

الطبي

399مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.6020150صيدلة

وزارة االدارة المحلية 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2174.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05140032029منيره احمدعبير غسان وطفه991009210051

والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-24حماه05050028099انفصالرشا سمير رزوق991109210052
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23حماه05050028691انفصالقمر سمير رزوق991209210053
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1609.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05220028856حمده النايفمريم خليف النايف991309210054

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء976فنيوزارة الموارد المائيةالال3479.0020144كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01حماه05150114990حبوب خضورمحمد حسن خضور991409210055

أولى

وزارة التجارة 1094

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140001289رغدانمنال عز الدين مسعود991509210056

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-11-01حماه05150025954اميرهمالك محمد عثمان991609210057

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال69.2320172

وزارة الزراعة الال781.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-08-30حماه05100068805روزهخالد احمد الحميده الخالد991709210058

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 209خفير حراجي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الزراعة الال3501.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-09-09حماه05140002461اسمهانبشرى رفعت حمود991809210059

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2734.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-04حمص05170042334سوسن حسنيارا نور الدين ابراهيم991909210060

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-06حماه05150025930أميرةدعد محمد عثمان992009210061
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المعهد التقاني معهد1996-06-25حماه05030008239هاجرباسل حكمت سالمة992109210062

الصناعي

وزارة التجارة 2120معلم حرفةوزارة التربية971فنيوزارة الموارد المائيةالال65.7920192تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

311فني كهرباء

المعهد التقاني معهد1992-07-16حماه05050028687شاديه رزوقهبه قصي رزوق992209210063

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال74.6920130

وزارة التجارة الال1510.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05120012753فريدهمنال محسن علي992309210064

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

356كاتب رئيسيوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة الال1851.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01حماه05100058961نجاحمصعب فيصل المحمد992409210065

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 9شرطي

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-26حماه05010387983جوليامروه بسام ابو جنب992509210066

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال126.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-23حماه05010391628كوثردالل احمد علوان992609210067

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-10-17طرطوس05010331227دعدسماح مراد فياض992709210068

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9720030تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-10حماه05100024595انتصار اسماعيلدعاء عبد الرزاق زيد992809210069

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-05-15حماه05050020423هاال فرجوئام عبد هللا العبد هللا992909210070

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال74.2520130

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حماه05080020605رشدهوفاء احمد محمود993009210071
وزارة التجارة الال1776.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-02حماه05100000233مريمجيسيكا سمير ابو زيد993109210072

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 289مدقق

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2568.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-03-22حماه05100005248نهلهابراهيم عماد زودة993209210073

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية36جابي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-24حماه05150102054هيامشذا وجيه احمد993309210074

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال136.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-16حماه05160048848فاطمةعليا علي عز الدين993409210075

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال148.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-04-21حماه05150049570امينهغاده نديم صقر993509210076

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 364كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المائية

961كاتب رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05140009652يسيرهبشرى عبد المجيد سلوم993609210077

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2928.0020170شبكات حاسوبيةثانوية صناعةثانوية1999-10-10حماه05120044827ايات المحمدبشرى أحمد حسين993709210078

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-18حماه05060003865سكرهروعه حمدو االبراهيم993809210079

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2113.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-12حماه05010305865خيريهخديجه محمد الصطيف993909210080

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3212.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-10حماه05160068564امالاية علي شمسو994009210081

أولى

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095

وزارة التجارة الال134.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-11حماه05140016937سعيده عليثريا مسعد جوريه994109210082

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2478.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05100063493سماهرلجين بشير حبيب994209210083

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1981-01-01حماه06090044832عدبةسلوى عيسى الياسين994309210084

الزراعي

وزارة الزراعة الال58.9520000إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-07حماه06190016373عزيزهثراء اسماعيل حسن994409210085

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-09حماه05050001824هاله ديبنور خالد اآلغا994509210086

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1674.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-01حماه05020003440مجد مرزاقصفا شعبان الملحم994609210087

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20الالذقية06190012697جميلهمنى ثابت سليطين994709210088

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05حماه05110001590ساميهشآم مسعف سعد994809210089

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-30حماه05010434366عزيزةرزان فؤاد باشوري994909210090

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-15حماه05140021146امينهالهام تركي قبقلي995009210091

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1868.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05190013939زاهيهعيسى محفوض محفوض995109210092
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05150116765هيفاءعنقاء محسن سلوم995209210093

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع971فنيوزارة الموارد المائية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال70.7820210تقنيات كهربائية

المعهد اعداد معهد1986-02-15حماه05010487307امالعبير اسكندر العقداوي995309210094

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6720060تربية موسيقية

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2149.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10حماه05150114590رحابريم سليمان المعروف995409210095
المعهد التقاني معهد1999-02-10حماه04170045453نادرهفاطمه خالد العرموش995509210096

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.1720200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة الال1835.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100060994عبيرنورا حسن اسماعيل995609210097

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد1986-11-17حماه05070038982تغريد معماررند حسين معمار995709210098

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.0420080إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1998-01-04حماه05010687460مياده الطياررنين دهام الطيار995809210099

التجاري

وزارة التجارة الال77.6420170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية359كاتب اولوزارة الماليةالال1986.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05100006349سماهر السليمانغزل بشير حبيب995909210100
وزارة االدارة الال136.00200410علميثانوية عامةثانوية1984-02-20حماه05100013709نديمهالياس حنا عراض996009210101

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-14حماه05100008991ابتسامميرنا محفوض مرادشي996109210102
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال2161.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-21حماه05070030426ماجدهرؤى هايل المعمار996209210103

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

972كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-01-01حماه05100012500نورةزينه جرجس عراضي996309210104

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.4820110تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05100012606نورهديمه جرجس عراض996409210105

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-15حماه05150065356اسيارولى سمير محمد996509210106
وزارة التجارة الال2628.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-27حماه05200049373وزيره المجاليآالء محمد الحكيم996609210107

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الشؤون 289مدقق

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-02حماه05010366898تمرهلينا محمد اسعد996709210108
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1706.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-16حماه05010140000محاسنمنى عمر عروب996809210109

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1978.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-04حماه05120041254رجاءنور جاسم المحمد996909210110

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28حماه05010697213حبقه يوسفراميا شريف حمد997009210111

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1201.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-08الرقة11020003168فطيمرشا حمود التمر997109210112

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-04-07حماه06160029594نورنزبراءة ثابت عميري997209210113

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال64.0720160مصارف

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد التقاني معهد1994-01-31حماه05070034935ميساءاحمد نصر نعنوع997309210114

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربية964فنيوزارة الموارد المائيةالال76.1220138تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1995-01-31حماه02320031820مسيلةرهام حسين حالق997409210115

الهندسي

وزارة التجارة الال61.1720170إنشاءات عامة

الداخلية وحماية 

المستهلك

572مساعد فنيوزارة الدفاع577مساعد مهندسوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2254.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-01حماه05120017458مريمعلوه زيدان محمود997509210116
المعهد التقاني معهد1996-06-07حماه04040026280فاطمه العليبتول اسماعيل علي997609210117

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2070مدرس مساعدوزارة التربية2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1820180

وزارة التجارة الال1540.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-02-25حماه05090032085املفاطمه علي شاويش997709210118

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية290

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-14حماه05170024062ليناعال محمد ابراهيم997809210119
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05060030602مريممحمد احمد الحسين997909210120

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-02حماه05030009816آسيارفاه حامد العلي998009210121

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 577مساعد مهندسوزارة الدفاعالال60.8520210إنشاءات عامة

وحماية المستهلك

572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

وزارة االدارة الال199.0020075علميثانوية عامةثانوية1988-04-19حماه05100012031عزيزه  فرحهرواد مخائيل نسب998109210122

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية364كاتب اولوزارة المالية29جابي

279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-13حماه05050112718فايزه القطريببسمه عبد السالم القطريب998209210123
المعهد التقاني معهد1994-09-16الالذقية06160041431راميهسوزان غانم شبيب998309210124

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5120170

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-07حماه05150079542ساميالتغريد امين حسن998409210125
وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال140.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-06-01حماه05020090490تركيهسهام حسن االبراهيم998509210126

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05150036889جميلههبه سالمة ونوس998609210127

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-16حماه05190000657فتاه احمدامينة صالح علي998709210128

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-04-03حماه05010367423وداد العليليلى احمد اسعد998809210129

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7520180تربية فنية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05010273728جميلهيمنا محمود المحمود998909210130

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-20حماه05030040235اميرةنعيمه عيسى العكاري999009210131
وزارة التجارة الال279.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-08-01حماه05130012984جميلة حمديابتهال سابق حمودي999109210132

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-05-13حماه05010000740بشرىطلة محمد العلي999209210133

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مصرف سورية الال75.2920130

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

الجهاز المركزي 78

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة17

تقاني

402

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20حماه05030040258أميرةعايدة عيسى العكاري999309210134
وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال142.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-02-13حماه05160005945مريمهدى زيدان محمود999409210135

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-18حماه05120013279هدى جحجاحعال أحمد شيخ علي999509210136
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140014100دعدسناء صادر جبور999609210137

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال910.3319943ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1974-07-05حماه05050072999مريماسماعيل علي زريقه999709210138

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2320.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-25حماه05140012411سميحه أسعدراحيل راتب العلي999809210139

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-09-20حماه05120016454روزهمجدلين محمد الحمود999909210140

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8720160تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1996-10-25الالذقية06110069738فاديهناديا قصي حسن1000009210141

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4620170تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1587.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-09حماه05010590947ندىصفاء مصطفى دياب1000109210142

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-06-01حماه05050064119راميه فطوممرفت محمد الحلو1000209210143

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.8020090إدارة أعمال

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1993-07-23حماه05010000744بشرىدعاء محمد العلي1000309210144

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.7220150

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2297.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220016965اعتدالستيره حسن ابو جروج1000409210145

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100052887اتحادازدهار محسن علي1000509210146

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1693.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05110094341نوره البكورجمول صالح البكور1000609210147

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-06-20حماه05130012995جميلة حمودياحمد سابق حمودي1000709210148

الزراعي

وزارة التجارة الال67.0020170انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 304فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة التجارة الال169.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-06-25حماه05120033465رفيده اسمندرروز سلمان اسمندر1000809210149

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال201.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05140012393نهودوالء نبيل العلي1000909210150

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-25حماه05160007735ناديا عيسىسهر عزيز ابراهيم1001009210151

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-12حماه05200093011موزهايلين علي مصطفى1001109210152
المعهد اعداد معهد1999-06-01حماه05030037525مسيره العكاريلما سعيد العكاري1001209210153

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1720190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1995-01-30حماه05030005052غادةروان عبد هللا المصطفى1001309210154

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال59.5220170

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020012أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-29حماه05180032288نيفهنبيل حليم حنا1001409210155

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15حماه05120008941ميادهأمل شعيب الشعار1001509210157
وزارة الزراعة الال406.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-26طرطوس10270010064وداد عليريحانه محمد سليمان1001609210158

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05050087558فايزهربى عبد السالم القطريب1001709210159
المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010563881غرامهبة مازن دبساوي1001809210160

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7020210تربية فنية

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-25حماه05030036293اديبهفرات احمد الناعم1001909210161
وزارة التجارة الال295.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1991-11-04حماه05130012989جميله حمودياقبال سابق حمودي1002009210162

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1895.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100068850راندهيارا محمود عاقل1002109210163

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1770.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-01حماه05010933913فاطمهلبنه سليمان حجازي1002209210164

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2483.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-02-04حماه11070069620انتصارلمى حسن العيسى1002309210165

والتجارة الخارجية

370كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1996.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-09حماه05010593121جمانه االبراهيموالء عبد الرحمن االبراهيم1002409210166

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال113.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-18حماه05030047011فاطمهنجوى سليمان الحيدر1002509210167

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-03-18حماه05010045581جميلهزهاء موسى الرحيل1002609210168

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8220100تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-26حماه05180017068حياةسوزان علي عباس1002709210169
المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05160009258مريمنور سليمان الحمدان1002809210170

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7820150تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010052108الهام وهبه كوجهبيان حكم البوشي1002909210171

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدلالال67.7120210

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-15الالذقية06230010075شفيقه حموداشراق يوسف اسمندر1003009210172

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-03حماه05120019873شاديهميس الريم هيثم حبيب1003109210173

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.2220210تخدير

وزارة االدارة الال2044.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100058239سلوىمرفت عبد الرحمن الحميدي1003209210174

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االقتصاد الال207.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-06حماه05050143528اميرهرؤى علي غنوم1003309210175

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 363كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-09حماه05050071288دعدرنين مدين فرج1003409210176

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1971-09-25حماه05010164030ريمهميساء حسن علي1003509210177

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال153.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-03حماه05030015778مريم المحمدبراءة مصطفى المحمد1003609210178

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2359.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05220009292جمله االحمدياسمين خالد الخضر1003709210179

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01حماه05180025308الهام اسماعيلعتاب ابراهيم ابراهيم1003809210180

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2056.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-18حماه05030058256شهيرهامل صبحي االبراهيم1003909210181
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1615.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-31حماه05030037663جوهيناماجده عيسى العكاري1004009210182
المعهد التقاني معهد1986-02-25حماه05010175507مهجهريسكا مرهج نادر1004109210183

الزراعي

وزارة التجارة الال70.6820070انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 299محلل مخبري

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي
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المعهد التقاني معهد2002-01-08حماه05130032286مريمسبال محمد خضور1004209210184

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.4620210كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 16

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

38

المعهد التقاني معهد1985-05-10حماه05030023226شهيرهحسان صبحي االبراهيم1004309210185

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال81.2620070

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010560402عفاف العدلحسن محمد سالمه1004409210186

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7920203تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1997-10-24حماه05150031563غصون وسوفمصطفى مالك السليمان1004509210187

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال76.4120192

وزارة الزراعة الال3988.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-08-10حماه05140020117سوسنحال ياسر عديره1004609210188

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-10-24حماه05150031565غصون الوسوفمنيف مالك السليمان1004709210189

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال76.1320192

وزارة الزراعة الال433.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-17حماه05140011356عزيزهميساء يوسف بدور1004809210190

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال844.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-01-01حماه05050031582حياةعال علي خضور1004909210191

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة الزراعة نعمال869.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-10-02حماه05140024176وطفهرحاب جبر ابراهيم محمد1005009210192

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05050049981اسيمهالنا بسام زين1005109210193

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2137معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2141معلم حرفةوزارة التربيةالال78.5720210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1941.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-15حماه05010549273رفعهعبير عبد الرحمن االسعد1005209210194

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-30حماه05150008605هناءسومر جراح الشيخ حيدر1005309210195
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-20حماه05140007971سعيده بدرعفراء أنيس حسن1005409210196

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-05-27حماه05140011784ثريا عيسىراميه محمود خضر1005509210197

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5120090تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-06-10حماه05100064996نهيدهغاليه سليمان عون1005609210198

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.5720170عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حماه05140005394عزيزهيسرى يوسف بدور1005709210199
المعهد اعداد معهد1985-01-05حماه05170020942بديعهايمان حسن سليمان1005809210200

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6520060تربية فنية

وزارة الزراعة الال368.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-07-21حماه05160048000نهيدهسمر عيسى البراهيم1005909210201

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1974-08-16حماه05120038180فاطمه علوشبسيما سليمان شباني1006009210202
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1968-02-01حماه05140003169دلعوناسميره فضل حمدان1006109210203

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

رهام عالء الدين الشيخ 1006209210204

ياسين

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05050054557ناديا فياض

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1977-01-01حماه05050006855تميمه السامحشيرين احمد شحود1006309210205

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.3119990إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1442.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15حماه05130031754فطيمريم اسماعيل جديد1006409210206

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2366.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020030360خدوجغفران محمد السليمان1006509210207

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-15حماه05170042271دملوجايباء سليمان ابراهيم1006609210208

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15حماه05140031483هيامجيهان فايز حسن1006709210209
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-04حماه05130013118أميره رستهيمن دريائيل زعرور1006809210210

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 1106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2723.0020180نجارةثانوية صناعةثانوية1997-02-20حماه05150076653غيداءمحمد معال كوسا1006909210211

وحماية المستهلك

308فني نجار

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100050138منار محفوضآالء محمد يوسف1007009210212
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-04حماه05070040769مهديه خضورعبير سالم خضور1007109210213

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-28حماه05050119640غرامروعه ابراهيم السكاف1007209210214

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2390.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03حماه05140026250حسنه صبيحوالء أحمد عيسى1007309210215

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال131.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-19حماه05010065060هناءسمر نزار الجاجه1007409210216

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2011.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حماه05010582303ملكريا احمد عردوس1007509210217

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120049795هيام الخضورالرا محسن محمد1007609210218

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال65.3520210

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع29

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-05حماه05150116970شاديهبتول احمد سليمان1007709210219
وزارة االدارة الال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-10حماه05010207089سميهصفا عبد الروؤف الحريري1007809210220

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1977-01-20حماه05170041048شمسهشريفه يوسف حمود1007909210221

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.2519970انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010458975كوكبرفى أميل عساف1008009210222

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1620130تربية موسيقية

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020084206محاسنمادونا صالح السليمان1008109210223
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وزارة الموارد 355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال295.0019990كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-08-03حماه05150061658كوكبريم زعالن اسعد1008209210224

المائية

976فني

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05150025998ميساء الشيخنهى حسين الحموي1008309210225

التجاري

375كاتب رئيسيوزارة المالية378كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال71.9520180محاسبة

278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1856.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15حماه05140033850نبيهه بدورطهران طاهر شاهين1008409210226
المعهد التقاني معهد1985-02-07حماه05170047790غطاسهغيثاء عزيز حواط1008509210227

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال74.8420050سكرتاريا

المركزي

وزارة التعليم العالي 76عامل حاسب

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05140029200فدواغروب غسان ديوب1008609210228

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2128.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05140029210فدواشروق غسان ديوب1008709210229

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-20حماه05010348201غازيه شريتحآيه حمد الشالش1008809210230

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال79.5320200المساحة

والبحث العلمي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقل49مساعد فني

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05100044987اميرهشيرين عثمان يوسف1008909210231
المعهد التقاني معهد1982-04-15إدلب07220039531فاطمة اليوسفحنان سهيل العمر1009009210232

الطبي

وزارة التعليم العالي الال74.4920030تمريض

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 9مخبري

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

الطبي

10

محمد منذر محمد هيثم 1009109210233

قربان بارودي

المعهد التقاني معهد1994-03-20حماه05010365444هاله

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3520160

المعهد التقاني معهد1999-07-06حماه05050173021خنساء منيليما سامي جمول1009209210234

للحاسوب

الجهاز المركزي الال69.2620200شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 17مدخل معلومات حاسوب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 92منشئ رئيسي

المائية

952كاتب رئيسي

المعهد تقاني معهد2001-01-01حماه05010292405هناء محمدسوار مرعي الخضور1009309210235

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال70.5520210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050117928سحر الحسناميره كمال جعمور1009409210236

للحاسوب

الجهاز المركزي الال88.3420190شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 17مدخل معلومات حاسوب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 92منشئ رئيسي

المائية

952كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05020078651اسعافلمي حسن الراس1009509210237

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6620110تربية موسيقية

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100044992اتحادمروج أديب يوسف1009609210238
المعهد التقاني معهد2001-01-17حماه05120039564ليلىملك بهجت ساعود1009709210239

الصحي

391مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.6520210تخدير

المعهد التقاني معهد2000-01-24حماه05070025634مها الفارسديمه ايمن كلثوم1009809210240

للحاسوب

الجهاز المركزي الال82.8020190شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 17مدخل معلومات حاسوب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 92منشئ رئيسي

المائية

952كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-10حماه05200070706عمشه العوضفريد عوض العكال1009909210241
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1950.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-01حماه05010454920سناءساره محمد السقا1010009210242

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200104753مظلهصفاء عمر الشحاده1010109210243

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1933.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100054496خضرهغدير محمد اسماعيل1010209210244
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-06حماه05020085413مريمبراءه حمود المحمد1010309210245

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2406.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حماه05130027214انعامضياء محمود الحاج عبدهللا1010409210246

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1364.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08حماه05010648264هدىروان عبد الغني خلوف1010509210247

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-05-15حماه05120020010حنانرنيم هالل ساعود1010609210248

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي 954فنيوزارة الموارد المائية982فنيوزارة الموارد المائيةالال70.2420140

والبحث العلمي

49مساعد فني

وزارة األشغال العامة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2653.0020210تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2004-01-01حماه05160051348ميساء احمدربيع عيسى جفول1010709210249

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

407

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حماه05050039426منفيهابراهيم محمود بايزيد1010809210250

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة28شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-20حماه05140015034مديحههدى أحمد حماده1010909210251

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-10حماه05100024599انتصار اسماعيلبتول عبد الرزاق زيد1011009210252

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1809.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-10حماه05060030610مريمرقيه احمد الحسين1011109210253

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06حماه05120030076نجيدهحسام محمد عباس1011209210254
المعهد التقاني معهد1990-09-01دير الزور09010197427امينه صالحغياث مبارك العبيد1011309210255

الصناعي

وزارة التجارة الال68.40201010تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

2167معلم حرقةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربية284فني تبريد

المعهد التقاني معهد1999-08-01حماه05160030114سهيله ابراهيمشعبان عبد الحميد ملحه1011409210256

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2165معلم حرفةوزارة التربيةالال75.3120200تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-30حماه05170002718سميرههيلين كاسر ديوب1011509210257
وزارة الزراعة الال349.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-04-01حماه05140018797رجيحةرنا سلوم ديوب1011609210258

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2530.0020133علميثانوية عامةثانوية1994-01-06حماه05200088141سميرهأحمد بسام البردان1011709210259

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010655524ريماديانا ماهر محنايه1011809210260

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.7120180تربية موسيقية

وزارة االقتصاد الال1472.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-08-15حماه05010655906خلودبتول مروان جالود1011909210261

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-25حماه10260024820نجالمنار محمد حسن1012009210262

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-07-05حماه05030036259عنودراتب وجيه دعبول1012109210263

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2111معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4320144

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1788.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-13حماه05010481880ميادهمضر رئيف حنتوش1012209210264

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-09حماه05010369402ردفيهمحمد انس موفق جدوع1012309210265

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05050135209أملحال عبد الرزاق المحمود1012409210266

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2002-01-17حماه05100075875حياةايه اكرم حمود1012509210267

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.0120210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1626.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05060030611مريماسماء احمد الحسين1012609210268

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1717.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05010554650خلودشذى صالح الزازا1012709210269

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05150134716هناء وسوفلينا علي وسوف1012809210270

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال71.8220200

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

48رسام

المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05200094712نجاح عمرنغم غازي االحمد1012909210271

الهندسي

وزارة االدارة المحلية 977فنيوزارة الموارد المائيةالال70.6420200المساحة

والبيئة

وزارة التجارة 25مراقب فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05200048583هاجرتغريد وليد دناور1013009210273

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال125.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-01حماه02360020587سلمىعبير علي حبيب1013109210274

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1848.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-03-01حماه05180011803فاطمهرهف كريم شاهين1013209210275

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1779.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-04حماه05120004520سوسننغم سهيل سلوم1013309210276

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1197.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-22حماه05020080755أديبة ابراهيمعالء بسام محمود1013409210277
وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال181.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05110024100نزههمي قيس المطر1013509210278

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال2450.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-20إدلب07010056792ليناشام محمد الرمضان1013609210279

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1991-03-29حماه05010415758نورهرشا محمد ديب دغموش1013709210280

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.6120130دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة الال191.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01إدلب07020045138وطفهعائشه عبدهللا السيد1013809210281

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-30حماه05150060160فاطمهالرا شفيق قاسم1013909210282

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحةالال76.3920180مطعم ومنهل

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-04-23حماه05050117564فاطمةنهله احمد محفوض1014009210283
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07درعا12170007030وداد الحسنداليه نافل بدر1014109210284

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2186.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-19حماه05130013355ليلىرغده مرهج زعرور1014209210285

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حماه05010392349سهامدعاء محمود السكعه1014309210286
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-19حماه05050119861هيامضياء عدنان المحمود1014409210287

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال149.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-03-20حماه05110019140رابياامل محمد العيسى1014509210288

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-23حماه05200066218منىبيداء هايل الخليل1014609210289

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05200048580نور الهدىمنى الروح حكمات دناور1014709210290

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0720120تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-09حماه05160037146داللبيداء كمال الدياب1014809210291
وزارة االدارة الال1459.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01حماه05060030614مريمرحاب احمد الحسين1014909210292

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010211042اميرةسليمان محمد االحمد1015009210293

الطبي

وزارة التعليم العالي 268ممرضوزارة الصناعةالال67.1020180طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

1019فني  طب طوارئوزارة الصحة8

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150052518أحالم الخضوريغيث حسن نيصافي1015109210294

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1815.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010799610رجاءابراهيم محمد االحمد1015209210295

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-01إدلب07210057837أمية قزموزهتون محمد قزموز1015309210296

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0620100تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1988-11-27إدلب07110009388مريماريج نزار النجم1015409210297

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1620110تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010876071ربابرشيد أكرم جنيد1015509210298
وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1541.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-08حماه05010210993اميرهشهيره محمد االحمد1015609210299

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200064813رقيهخلفه محمود الهالل1015709210300
وزارة االدارة الال1880.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05030043031فهيدهورده علي الحمداوي1015809210301

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-13حماه05150014797عفراءعبد هللا محمود عبود1015909210302

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.6120113

تقاني

وزارة الشؤون 402

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-09-15حماه05110022636امينه سعيديوسف محمد علي1016009210303

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2123معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربيةالال60.7520088

المعهد التقاني معهد1994-09-03حماه05210043539هناءيوسف مصطفى البكور1016109210304

الصناعي

2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6120192تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010613509هيامصفاء عبد الجبار البكور1016209210305

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال70.7220160طب طوارئ

المعهد التقاني معهد1994-03-01حماه05010587855ضحىعبد الحميد مصطفى بدر1016309210306

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال80.3920160

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010613763هيامريم عبد الجبار البكور1016409210307

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-27حماه05050068987نادياندى وحيد شاكر1016509210308
المعهد اعداد معهد1997-01-10حماه05010141254سميرههناء محمد حنبظلي1016609210309

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6620180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010689415فاديهفوز وليد الصمودي1016709210310

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.5020180تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2001-01-16حماه05120030171مريموائل عبد العزيز عباس1016809210311

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2158معلم حرفةوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربيةالال76.6920191

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05030049148مهديهايمان حسين حلواني1016909210312
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حماه05170009235نجاحسهام شهير حمدان1017009210313
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05110020049روضهعالء بدر الحسنو1017109210314

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-07حماه05090000537خلودبراءه لؤي سيفو1017209210315

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2478.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05110022286ليزايوسف يعقوب الحسن1017309210316

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-09حماه05050040027ريمغنوه زعيم عبيدو1017409210317

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-03حماه05110016120امانهخالد جمعه دبيس1017509210318

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2061.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حماه05010241039عزيزهحسن محمود النمر1017609210319

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال261.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-03-17حماه05150122758يسرىحنين فيصل عمر1017709210320

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الزراعة الال2682.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-05حماه05150121688ريمساره حيدر عيد1017809210321

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 213مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة الال1644.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-02حمص04060047500نهيلهلجين اسعد جلحوم1017909210322

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-20حماه05140001315مروشريفا حميدوش اسعد1018009210323

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال68.8820110محاسبة

واإلصالح الزراعي

578محاسبوزارة الدفاع240مراقب

المعهد اعداد معهد1999-01-30حماه05200008272ريناماري سلوم عوش1018109210324

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.1420190تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2000-07-03حماه05180000800سلوىمايسه خازم حبش1018209210325

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5320210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال111.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-09-02حماه05010124152كوكبخالده سعيد البابولي1018309210326

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05120030683فاطمهملك محمود العمر1018409210327

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-04حماه05050045049سمر الحاج حسينمايا أسعد ياغي1018509210328

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال69.8920210إدارة أعمال

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المهعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 42

والبحث العلمي

مصرف سورية 44منشئ رئيسي

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05110027390نسرين الكوسارنين محمد المحمود1018609210329

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال530.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-01-10حماه05150006000ابتساممنى محمد وساف1018709210330

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 213مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-11حماه05150013838سميرهعلي عبد الباسط ريشه1018809210331
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حماه05140019324رياصفاء علي شعبان1018909210332

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05050033347اسعافاغيد نورس ياغي1019009210333

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2125معلم حرفةوزارة التربيةالال75.18200910

وزارة الزراعة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3946.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05010523281املبراءه عبد هللا ابو علو1019109210334

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010986491ثناءزهراء محمد الرزوق1019209210335

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7120180تربية فنية

وزارة االدارة الال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-12حماه05010413521سحرحسناء عدنان الكالس1019309210336

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-18حماه05210029761نديرهداليه شاكر األحمد1019409210337

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100019578رنجستيماء نصر الحسن1019509210338

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1981-11-01حماه05200028226صبحيه المصطفىخلدون عبد الكريم الحلو1019609210339

الصناعي

وزارة التجارة الال61.2820032تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 310فني صيانة كهرباء

وحماية المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية282فني كهرباء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-05حماه05010699556حناننسرين عبد الكريم الكردي1019709210340
وزارة االدارة الال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حماه05050121297نبيلهريم احمد ياغي1019809210341

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-09حماه05100065041كفارؤى تركي حميدوش1019909210342

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-06-20حماه05020027357نوفمنى ابراهيم العزو1020009210343

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0320100تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حماه05100002157سميرهندى غزوان السعد1020109210344
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-24حماه05160027863مسيلههيام حسان عنقا1020209210345
المعهد التقاني معهد1991-02-10حماه05110103917امنةعبد الكريم ابراهيم عز الدين1020309210346

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال68.2820160مخابر

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05010304464عائشةفاطمة محمد حسون1020409210347

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4920140تربية فنية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-10حماه05010579863ليلى القصابهند حسين الدور1020509210348

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2562.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-10حماه05100020232درزيهفاطمه فضل الشاويش1020609210349

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المحلية والبيئة

36جابي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1901.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-23حماه05010513662اصطباروالء زياد دهبان1020709210350
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال241.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-20حماه05020013432سعادختام ابراهيم الفطامه1020809210351

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الداخلية 1106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال255.00200210نجارةثانوية صناعةثانوية1983-10-11حماه05150053450وحيدهاكثم محمد راعي1020909210352

وحماية المستهلك

308فني نجار

المعهد التقاني معهد2000-04-07حماه05200017115ميادهزينه عماد عوكان1021009210353

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال71.7520200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد التقاني معهد1981-02-02حماه05010513439اصطبارفاطمه زياد دهبان1021109210354

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال66.6220030

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد1996-01-18حماه05010184928صباحساره الياس الياس1021209210355

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1820160

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مصرف سورية 21

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

78

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال273.0020043كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-12حماه05010443081مريمعصام مصطفى السلوم1021309210356
المعهد التقاني معهد1999-02-02حماه05010355187اسمهان سالمهمرام محمود سالمه1021409210357

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال77.1120190مصارف

المائية

953كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال158.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حماه05010568521فداءايناس جمال العبد الرزاق1021509210358

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-19حماه05050125096اسمهانديانا منذر رجب1021609210359

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.9820210صيدلة

المعهد التقاني معهد1988-09-16حماه05090010557ساميهفاطمه توفيق القهوجي1021709210360

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال70.5320100عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1738.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-29حماه05090021087ساميهرزان توفيق القهوجي1021809210361
المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05200055556خوله الديريرأفت محمد الديري1021909210362

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2121معلم حرفةوزارة التربيةالال67.1120090تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع311فني كهرباء

وزارة االدارة الال2445.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05160026810لواءبشار محمد الحسن1022009210363

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05220024622خلودمرضيه فصيح المحميد1022109210364

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.2620210صيدلة

المعهد التقاني معهد1994-04-05حماه05170018056فيروزنرمين رمضان سليمان1022209210365

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

982فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال69.9720140

وزارة التجارة نعمال196.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-03-20حماه05170031606مديحهمجد ابراهيم سليمان1022309210366

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1989-01-15حماه12170026341فايزه الحمصيلجينه محمد الخضر1022409210367

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال65.1720100األسواق المالية

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 14محاسب

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 90منشئ رئيسي

للرقابة المالية

18مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1999-05-15حماه05200086551اعتدالآمنه حيان الدرويش1022509210368

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2075مدرس مساعدوزارة التربية2160معلم حرفةوزارة التربية2142معام حرفةوزارة التربيةالال67.7120200

المعهد التقاني معهد2000-08-10حماه05010425991غادهمكيه حمدو السراقبي1022609210369

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال83.7020210تصميم داخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-10حماه05160044938اميمههاجر توفيق عاصي1022709210370
وزارة الشؤون الال202.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010007997بشرىلما محمد نجم بيطار1022809210371

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال189.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15حماه05020022233مريمغيداء عبد الكريم المحمود1022909210372

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-18حماه05150100834سميرهشيرين سليمان عثمان1023009210373

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2114.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01حماه05100018553حمدهعال احمد الحمودي1023109210374
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2463.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20حماه05140017805سوريهميلين تيسير رسته1023209210375
المعهد اعداد معهد1978-05-22حماه07010093407حنانثناء محمد الناعم1023309210376

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6920010تربية فنية

وزارة االدارة الال141.0020003أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-22حماه05100068104نوفهرضا محمد الرضى1023409210377

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

وزارة االدارة الال1339.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-25حماه05140006059رفيقه خضرمحمد فايق ميهوب1023509210378

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1996-01-29حماه05010687872نظيرهرنيم عبد الرحمن العلوش1023609210379

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال69.9320150

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2043.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05220033476شهال ضامننادين مصطفى المصطفى1023709210380

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21حماه05190021177الرالين ياسر علي1023809210381
المعهد اعداد معهد1982-09-21إدلب07010132587عزيزةرنا محمد اديب حمرون1023909210382

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1020040تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1988-10-20حماه05180006447نعامهنوار حسين صالح1024009210383

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال68.2520080

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3772.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-29حماه05050040180ميساءآالء نصر محمد1024109210384

أولى

1095

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010263573مريمانس نايف االسعد1024209210385

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 964فنيوزارة الموارد المائيةالال70.6320144تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه90020025322منى الفحامنور خالد دياب1024309210386

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-03حماه05050008052هيامنغم عبد الكريم عيد1024409210387

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة375كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة الماليةالال82.5220210محاسبة
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1998-11-26الالذقية05150052834صفاء محمدرنيم عبد الكريم جاهل1024509210388

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال79.4720180المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز 

في المعهد التقاني 

الهندسي

24

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1603.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-02حماه05150052837صفاءنغم عبد الكريم جاهل1024609210389
المعهد التقاني معهد1997-06-14حماه05050078369عبيرشذى اكرم الشيخ علي1024709210390

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال81.5220170

المعهد تقاني معهد1977-01-12حماه05140007510مهجهاسعد محمد محفوض1024809210391

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال59.6020003دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد2001-04-17حماه05050062651سعادسوزان محمد ثلجه1024909210392

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة376كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة الماليةالال82.8420210محاسبة

360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1846.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-10حماه05190007210غصونليفين ايمن رستم1025009210393
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05150061052اسمهانمرح عيسى عبدو1025109210394
504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1632.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-25حماه05150096633عزيزهفداء محمود يوسف1025209210395
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-03حماه05050023988ندىريما حسين حوريه1025309210396

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال2460.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-20حماه05160036877هاجر حالقبشرى حمدان حسن1025409210397

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال295.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-25حماه05030008704وكيلهامل يوسف الذهب1025509210398

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1108مراقب

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1444.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-30حماه05180020998رامياناديا عمران سليمان1025609210399

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال438.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-04-06حماه05030011097نودةسناء كمال المحمود1025709210400

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1994-04-15حماه05010541010املمرام هايل المحمد1025809210401

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5320140تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-10-24حماه05140002619مريمصديقه حسن هالله1025909210402
المعهد التقاني معهد1981-10-16حماه05030015829حبقةنزهة حامد الداود1026009210403

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.4520020بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة الزراعة الال894.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-03حماه05100038829خندق متيفسندس مسعود اسماعيل1026109210404

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05150094017امالانسام بسام اسعد1026209210405
المعهد التقاني معهد1982-07-06حماه05200098725وجيههفادي فيصل الدرويش1026309210406

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 971فنيوزارة الموارد المائيةالال59.7420048تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 310فني صيانة كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة التجارة الال164.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-07-01حماه05050080648رسميه ونوسغزوه يوسف حسينو1026409210407

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية279

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-12دمشق12020043158مريم الذيبهبا حسين االبراهيم1026509210408

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1641.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حماه05150055613وفاء يوسفرزان هيثم غنم1026609210409

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1952.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10طرطوس10230007141شاديهيزن علي احمد1026709210410
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-16حماه05150092660توفيقهمريم محمود درويش1026809210411

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال187.0020114علميثانوية عامةثانوية1992-01-29حماه05010163946فاطمةباسل حسن اسعد1026909210412

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية359كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-21حماه05120025248زهور الموعيريمون محمد الموعي1027009210413

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

33شرطي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-11حماه05140017249رسميه البقيليمسير اسماعيل سليم1027109210414
المعهد التقاني معهد1985-02-26حماه05010616039اتحادمحمد عبد المنعم الحسن1027209210415

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال72.2220082كهرباء

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

المعهد التقاني معهد1989-02-23حماه05050120796غادهالزينه تميم ورده1027309210416

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال61.7120110محاسبة

المائية

953كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05190007234غصون تامرليث ايمن رستم1027409210417
المعهد اعداد معهد2000-01-12حماه05200000561ميادةميريه طالل الشحود1027509210418

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.8520200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05160036813ترياق وسوففاتن محمد حسن1027609210420

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد 372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.7620180

والتجارة الخارجية

380كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10حماه05010597397فاطمهعبد المعين عوض المصري1027709210421
وزارة االدارة الال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-01حماه05110001441تكنهمحسن منير بناوي1027809210422

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05150096630منيرهرهف عيسى يوسف1027909210423
280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1295.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150096589منيره سلومرند عيسى يوسف1028009210424
المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05120035735لميسريتا ابراهيم ابراهيم1028109210425

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال69.4220210تأمين

المركزي

وزارة الزراعة 72كاتب

واإلصالح الزراعي

367منشئوزارة المالية240مراقب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1526.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04حماه05400066330انعام حبيببيلسان طالل مظلوم1028209210426

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2446.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-12حماه05180002234سحرسهام زياد كوسا1028309210427

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120043776عليهأحمد محمد العبد هللا1028409210428

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05050043930هيفاءاريج علي الصليب1028509210429

الصحي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.6120210تخدير

وزارة االدارة الال1579.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-23حماه05190034309فلايربانه ابراهيم احمد1028609210430

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05190017255سميرهنائله عزيز معال1028709210431

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3020100تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حماه05120005919نهيدا العليفداء ياسين برهوم1028809210432
المعهد التقاني معهد1993-01-10حماه05200091959غساني فاضلبشار كريم فاضل1028909210433

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال65.9520134

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1350.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-03حماه05120037116أشواقجعفر كمال حسين1029009210434
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-14حماه05140005648مهجهسعده محمد محفوض1029109210435
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-31حماه05140000937تماملمى يوسف مسعود1029209210436
وزارة الزراعة نعمال989.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-12-01حماه05140029047نبيههدارين عادل علي1029309210437

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05140011252ميلياءمواهب مالك حسون1029409210438

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-15حماه05070026357نجومه ادريسبيان محمد العلي ادريس1029509210439

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2820220تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2148.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-01حماه05120036571وزيره محفوضتهاني يوسف علوش1029609210440

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 29جابي

والتجارة الخارجية

368كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد الال1602.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-12حماه05010549404هناء الحمويايه عبد الستار العلي1029709210441

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2114.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-16حماه05010549415هناءريان عبد الستار العلي1029809210442

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-25حماه05140026193بهجه الدريوسيمها مسعود اسماعيل1029909210443
361كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال151.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-10-15حماه05030000305بدريههدى محمد الشمالي1030009210444
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-12حماه05070006268عبير الحركيشذا محمد األحمد1030109210445

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100014840عبيرانتصار سيمون سنكري1030209210446

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.3120190انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-19حماه05150053819أسرارسلفانا صالح سليمان1030309210447
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-17حماه05030047641مجيدهغيث عيسى السليمان1030409210448
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05حماه05100014731عبير سعيدمرح سيمون سنكري1030509210449

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-05-06حماه05160007756مارينغم علي العيسى1030609210450

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3520190تربية موسيقية

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05160019583سميرههبا شريف االسعد1030709210451
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-28حماه05170002382وردهغدير علي منصور1030809210452
وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3307.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-03-21حماه05150056782فاطمهنغم يوسف نصور1030909210453

والبيئة

وزارة الموارد 1001عامل حاسوب

المائية

2146مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة الال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حماه05150077420وجيههمحمد عقل رحمه1031009210454

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1582.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-18حماه05050147275الونده الخضرورده حسن البيور1031109210455

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05040034165نهوهرهيف رشيد العشبه1031209210456

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-05حماه05030009871فاطمةماريا محمود العلي1031309210457

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1400.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-10حماه05120015773فلايرمفلح موسى المحمد1031409210458

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3041.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-04-08حماه05050038311عاليهحنين اكرم جبر1031509210459

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

التربية معهد1991-08-08حماه05050045031هاال ياغيبشار رائد ياغي1031609210460

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7320120

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حمص04220036740خشوفهالة يوسف ديب1031709210461

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05100061521ليلى خلوفجاكلين تامر سلطان1031809210462

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2239.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-03-15حماه05150030207أمينهمحمد فهد مصطفى1031909210463
وزارة التجارة الداخلية 1105عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2394.0020173حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05200091683هدى الحايكخضر رمضان ابراهيم1032009210464

وحماية المستهلك

294فني لحام وحدادة

المعهد التقاني معهد2000-07-30حماه05050039996وعدألين أسامة جبر1032109210465

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.2820210عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 77عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10حماه05120027554كريمهعال محمد الحايك1032209210466

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-03-20طرطوس10090032461سلمى مسعودفايزه علي اسبر1032309210467

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0120110تربية موسيقية

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2122.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-19حماه05150115296هيام ديوبرزان محمد خضر1032409210468

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال1878.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-17حماه04010011273حميدةبتول يوسف المحمود1032509210469

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2309.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-12حماه05020016012فاطمه قناصغيداء عبد العزيز قناص1032609210470

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-25حماه05010458373جورجيترنا جرجس اليازجي1032709210471

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2344.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-01حماه05100019312درزيهنهله خالد المحمد1032809210472

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01حماه05010375665وفاءفاطمه حسان الخضر1032909210473

المحلية والبيئة

7شرطي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-01حماه05140037634رفعه قبقليداليا صقر قاسم1033009210474

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2142.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030023710ربالجين بسام وسوف1033109210475

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-08حماه05120050595سوريهلما سالمه احمد1033209210476
وزارة الزراعة الال2556.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-11-16حماه05150079344ودادسندس محمود حسن1033309210477

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة الشؤون الال2529.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05170039844هناء نصرنغم صافي صبره1033409210478

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

363كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة التجارة 272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال277.00200610كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-01حماه05160003583بهيجهايهاب ابراهيم زيود1033509210479

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

المعهد اعداد معهد1991-10-31حماه05010219806فاطمةغنوه يوسف اليونس1033609210480

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3020120تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2289.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-15حماه05150052756داللحنان محمد قشوه1033709210481

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-24حماه05100034316نهادلجين بدر الدين سقر1033809210482

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-07حماه05050119604زريفهثراء جاسم كنجو1033909210483

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-05حماه05010579295شاميهعهد حسن العزو1034009210484

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120024781زينبهبه منير ركني1034109210485

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150053996منى االحمدمريم مجد علي1034209210486
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020005أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-20حماه05100044968عزيزهامير عزيز شبيب1034309210487

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

33شرطي

وزارة الشؤون الال2086.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-15حماه05030010482نهاد الداودوالء موفق الداود1034409210488

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المائية

972كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حماه05030023720سلوهلمى علي وسوف1034509210489
وزارة التجارة الال2463.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-07حماه05010507738رفيدهايمان مهند الرحال1034609210490

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المحلية والبيئة

38جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05070016223حادومروه علي ابراهيم1034709210491

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال122.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-01-05حماه05050120942مهاسعاد علي االطرش1034809210492

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1629.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010206118فاطمهنمير أيمن سفاف1034909210493

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050012292زكريات رجبروان وائل القشاش1035009210494

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-09-05حماه05170041429وفاء محمدغرام معتز المرشد1035109210495

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5320210تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05020050261هديهمريم نور خليل العليوي1035209210496

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-02-22حماه05050078694محاسنبشار محمد سيفو1035309210497

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال64.9520048كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 16

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

406مساعد فني أولوزارة الصحة38

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-08حماه05050054176ريم القطريبروان كمال القطريب1035409210498
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-15حماه05010092127ثمينةنهلة كرمو حسين1035509210499

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال130.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-02-04حماه05100008405وصالروال حكمت سلوم1035609210500

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

364كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1987-01-25حماه05100002043اديبهرنا الياس السعد1035709210501

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6820060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05120020198مانياهدى نضال حسين1035809210502
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2068.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-25حماه05120042641مديحةعلي طه السليمان1035909210503
المعهد التقاني معهد1985-02-06حماه05100005705رتيبه داودسنا سمير وسوف1036009210504

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.1020050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 235مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04إدلب07150011059خديجه محمودمريم عمر محمود1036109210505
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1722.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-25حماه05140006616ورده عليميساء فخري ضاهر1036209210506

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-08-10حماه05030063779ابتسام المحمودامجد معروف احمد1036309210507

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

مخابر

وزارة التجارة الال68.0620165

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد التقاني معهد1984-08-25حماه05100015400عزيزهورود عبد الرزاق الكوكو1036409210508

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

376كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال68.4320060

وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3101.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حماه05010209446هناءعيسى محمد الحيدر1036509210509

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال184.0020105أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-24حماه05160036787خديجهمهند يوسف حسن1036609210510
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-07حماه05010015688خلودرزان محمد هشام الدرع1036709210511

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-19حماه05150107139فريدهضحى هاشم كلثوم1036809210512

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2361.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05120037965رابحهمايا علي حسن1036909210513
المعهد التقاني معهد1997-01-01طرطوس10040014709منىاحمد جابر محمود1037009210514

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال72.6920200تدفئة وتهوية

المعهد التقاني معهد1994-10-01حماه05050121242اميمه حيدررهام جهاد عارفه1037109210515

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.4620200تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

المعهد التقاني معهد1995-06-01حماه05120032499رجاء اسماعيلسلمان غاندي صويفي1037209210516

الطبي

393مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.1620160تخدير

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-26حماه05010411173هدى الحلوهبه زياد نداف1037309210517

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1593.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010423947اديبهجودي رياض البيسكي1037409210518

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-15حماه05200071784فاطمةصباح محمد الخيرات1037509210519

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2353.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-11حماه05030017775ستاليناكافيوتا سالمي العبدهللا1037609210520

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة الال1837.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010200093سحرريا مازن العمر البرازي1037709210521

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2306.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01حماه05020030312لمياءهبه عبد الحكيم النبهان1037809210522

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05120022850جميلهشروق حسن خداج1037909210523

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة الال2557.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05110001947جورجيت جنيدلجين علي االبراهيم1038009210524

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال1041.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-03حماه05100018186وجيههوسام برهوم حسن دنيا1038109210525

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08حماه05010339830فاطمةهيا علي زيتي1038209210526

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05110017117اليقه طوبرشذا ناهل ابراهيم1038309210527

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حماه05160003855اكتمالكفاح احمد الشيخ1038409210528
وزارة االدارة 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية368كاتب اولوزارة الماليةالال2293.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-05حماه05160026891اسمهانكينانه محسن الحسن1038509210529

المحلية والبيئة

29جابي

85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1619.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05120039060مياده االسمربيداء مالك اسمر1038609210530
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-02حمص04010367814هيفاءكنان عبد الغفار كمالي1038709210531
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05100066295ارتسامحسين صادر يوسف1038809210532

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010255652وكيله الخازمريم سليمان الملحم النمر1038909210533

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال86.9420170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 16مراقب فني

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

969فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-15حماه05010339850فاطمةرهف علي زيتي1039009210534

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2221.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-03حماه05030008255سميرهرفيف اكرم سالمة1039109210535
المعهد اعداد معهد1986-09-27حمص04040015594ندوهمها رشيد عيسى1039209210536

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.6520060تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160031767هيفاءراما مؤيد محمود1039309210537
المعهد التقاني معهد1989-01-22حماه05190016834ناهدينهى علي فياض1039409210538

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.3620160عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05120005123زهور جنيدرشا محمد محمد1039509210539
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100050639غاندهحسناء علي رزق1039609210540

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-22حماه05190027097ازدهار اسبرديانا وحيد خير بك1039709210541
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05190025740خديجهرنيم هيثم اسبر1039809210542
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2055.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05050092167اسعاف الشيحاويفاتن حمدو الشيحاوي1039909210543

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-25حماه05010132824سهام نوفلصبحي يحيى المولى1040009210544

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة275كاتب ضبطوزارة العدل2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8520200

تقاني

402

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10طرطوس10110013067جهيدةميرفت صالح عيسى1040109210545
وزارة االدارة الال3191.0020183تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-02حماه05100066205مسيالعلي عادل حميشه1040209210546

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1996-07-24حماه05150054406نجومه ديابميس منير سالم1040309210547

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6820160

تقاني

402

وزارة التجارة الال391.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-02-14حماه05150052354لميسايمان نصر سالمه1040409210548

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 239مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-10-25حماه05150059604بندر حبيبحال ابراهيم حبيب1040509210549

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال72.8920170إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم العالي 1062محلل بيانات

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-01-24حماه05050129537سناءابتسام محمد ونوس1040609210550

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال69.2620050أعمال إدارية

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-26حماه05050165598فوزهميس ياسر العبدهللا1040709210551

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس05190018959حفيظهأوس شفيق سالمي1040809210552

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-26حماه05050137750رجاءميس توفيق العكش1040909210553

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال67.0720120إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم العالي 1062محلل بيانات

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-08حماه05010339826فاطمهنور الهدى علي زيتي1041009210554

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1854.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-02حماه05010684234مريمفاتن محمد الدياب1041109210555

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-13حماه05120017621سعدههنادي علي غانم1041209210556

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-04حماه05180015727امل ديبمروه احمد ديب1041309210557

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1720210

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة االدارة الال169.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-10حماه05140012927نجاح الزينبفلاير سلمان وهبه1041409210558

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-01حماه05140032396اسعافزينب نصر ثابت1041509210559

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10حماه05140029533صباحماري محمد بناوي1041609210560

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال317.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-06-05حماه05140035619غيداء برمبوبتول محمود وهيبه1041709210561

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-02حماه05030026341فهيدة المحمودزينب اسماعيل الخلف1041809210562

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2493.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04حماه05200041773وفاء القرمزأالء أنس قدور السليمان1041909210563

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حماه05140012930نشيدهايمان علي يقعاوي1042009210564

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-09حماه05160003365منىنغم حسن الشيخ1042109210565
وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال146.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-10حماه05010587717مادلينماري ستيف نصار1042209210566

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال199.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-26حماه05160031569نسب الشيخهال كامل محمود1042309210567

وحماية المستهلك

85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

وزارة االقتصاد 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1965.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-17حماه05170026388سهامميار محمد شحود1042409210568

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال147.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-17حماه05050105566حياةشدوان صالح الجرف1042509210569

والبيئة

وزارة االدارة 7شرطي

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة الزراعة نعمال461.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-06-17طرطوس10090047474شفاء تجورلورين نادر صبوح1042609210570

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06090091884براءهلين ابراهيم مهنا1042709210571

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال143.0019990علميثانوية عامةثانوية1982-07-21حماه05010179240وجيههعائده سليمان الدرويش1042809210572

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-04-20حماه05120010855كريمهأريج حسن مشكل1042909210573

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3020070تربية موسيقية

عبد الرحمن سليمان عز 1043009210575

الدين

المعهد التقاني معهد1990-04-06حماه05050175151حبوس

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2176معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2179معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7120119

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-15حماه05010183725ناهدهعائده ابراهيم عيسى1043109210576
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-14حماه05010497869سعدهسناء سالمه ونوس1043209210577
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2037.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05150032029خديجةديانا حسن عيسى1043309210578
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دمشق05010435530منىسوسن محمد اليونس1043409210579

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07حماه05010435493منىريم محمد اليونس1043509210580

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31حماه05150046017مريمسها محمد علي1043609210581
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2008.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020043535سعاد الحسينبشرى خالد البكور1043709210582

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

محي الدين محمد ياسين 1043809210583

البغاج

المعهد التقاني معهد1982-04-01حماه05010096996مخلصة

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2107معام حرفةوزارة التربية2108معلم حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2320030

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160037806نبيههعلي ابراهيم شبلي1043909210584
المعهد اعداد معهد1988-06-29حماه05070003728مياده ابو خضرشذى وائل عروس1044009210585

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.3920110تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-01-06حماه05200014033رندهجيما عيسى قالويز1044109210586

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2160معلم حرفةوزارة التربية2075مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4320170

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب
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وزارة التجارة الال166.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05010351984سمعهياسمين حسن هرموش1044209210587

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال188.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-07-24حماه05060034224روضهمرام حسين حيدر1044309210588

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

40جابي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1640.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05020035952منىصبحية حسين الحسين1044409210589

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال141.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-10حماه05030039615رهيجه تيشونشحاده شعبان السليمان1044509210590

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية290

المائية

950كاتب رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-10حماه05010151003ليالفلاير سليمان الحسن1044609210591
المعهد التقاني معهد1993-01-16حماه05140028838حميدهابراهيم شحاده معروف1044709210592

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون 2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2620180

االجتماعية والعمل

366منشئوزارة المالية92منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1766.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01حماه05150097401هيفاءهديل غانم بركات1044809210593
504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-15حماه05140013083سليمهعليا عزيز محفوض1044909210594
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-30حمص04010024251فتحيهعال علي ديوب1045009210595

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-10-08حماه05010854024روديهحنان موسى اسعد1045109210596

للحاسوب

2069مدرس مساعدوزارة التربية2128معلم حرفةوزارة التربية2146معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1420200شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد2000-04-06حمص04140042456منىاميره علي خضور1045209210597

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8220200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20حماه05050131991رحابمكسيم يوسف الجرف1045309210598

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

9شرطي

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1100عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3086.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-03-11حماه05160051705سراء الدعبولسليمان حبيب ديب1045409210599
وزارة االدارة الال1857.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05050005230فاديه زعيرعلي أمين سيفو1045509210600

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-26حماه05030044278زبيدهبشرى حمدان الداوود1045609210601

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140007137شهيرهعبير رضيان أسبر1045709210602

الطبي

396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1520220صيدلة

وزارة الزراعة الال3228.0020143ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-09-01حماه05130010675اديبهادهم منجد زعرور1045809210603

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-20حماه05140001531منارمريانه محمد هيفه1045909210604
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03حماه06100040470صباح االحمدرهف عبدهللا حسن1046009210605
502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-10حماه05160036730خديجةراميا يوسف حسن1046109210606
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حماه05080018955مهديهناصر محمد الشكاس1046209210607

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 28شرطي

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل33شرطي

وزارة االدارة الال2262.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-16حماه05010630677سميره عبودلبنى عدنان شاهين1046309210608

المحلية والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05200083507عائشهتغريد خالد عباس1046409210609
المعهد التقاني معهد1984-08-05حماه05010346933سوريةغفران علي سالمه1046509210610

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.5220050بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1992-09-06حماه05150024734كلودعلي نزار مصطفى1046609210611

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال69.0020147

المائية

973فني

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حماه05100047433جميلهحسن حسان حميدان1046709210612

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة الال170.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حماه05150056985روادعبد القادر حمدان حسن1046809210613

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3313.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05150115211يسرىعفراء محمد المحمد1046909210614

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 309فني طحن

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15حماه05050004032رجاءمحمد احمد الدالي1047009210615
المعهد اعداد معهد2001-10-22الالذقية06220013966ناديانغم محسن صالح1047109210616

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4220210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08طرطوس10100028059آسيه قنطارزينب محمد محمد1047209210617
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-23حماه10100003112خديجهلما فيصل محمد1047309210618
المعهد اعداد معهد1982-05-10طرطوس10160158229اسماءغرام علي حسن1047409210619

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال68.8220040تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05150067929غصونديما يوسف اليوسف1047509210620
وزارة الزراعة الال2902.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-03-09حماه05090013355اكتمالرهام علي جبر1047609210621

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال505.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-12طرطوس10260000775نوالزينه علي محمد1047709210622

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100038499وضحهغزل صدوح نصور1047809210623
المعهد اعداد معهد1998-01-23حماه05150028030جميله ابراهيمظالل يوسف مصطفى1047909210624

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.4620170تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-04-29حماه05010049625فتناتخلود عبد المعين الشعار1048009210625

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-19حماه05030061823روزهصفاء عبد العزيز االشقر1048109210626

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1576.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010310900مهى سعيدآيه يوسف الشعار1048209210627
المعهد التقاني معهد1995-07-14حماه05150006906سوسنخديجه علي الهيبة1048309210628

الصحي

404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحة1016فني مخبروزارة الصحةالال74.0420160مخابر

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2276.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-16حماه05010349438وصالصفاء فاضل الرزوق1048409210629

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

360كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال1966.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-21حماه05170040117رويدهميس علي اسعد1048509210630
المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05120035736سميره مثلجريم محمود برهوم1048609210631

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال68.1120200مصارف

المركزي

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05140020356سكينهنسرين يوسف عميري1048709210632
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1217.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-27حماه05170034944حياة شدودروز يوسف موسى1048809210633

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1545.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-10حماه05010349337وصالتسنيم فاضل الرزوق1048909210634

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال376.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-02حماه05140014781حسناءسعاد عادل صالح1049009210635

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة الزراعة 278محاسبوزارة الصناعةالال398.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-07حماه05050028720ندىمروه فوزي رزوق1049109210636

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-07حماه05050009849هيفاء الحاجدالل خضر سيفو1049209210637
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2352.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-03حماه05120035713سميرهميار محمود برهوم1049309210638
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1259.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حماه05010355083فيروزهديل عمران سالمه1049409210639

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 1099عامل مهنيوزارة الكهرباءالال249.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-04-07حماه05150031521ايغارسامي جمال مرهج1049509210640

وحماية المستهلك

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة309فني طحن

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04حماه05150084977سهيله العليروان سلمان شاميه1049609210641

المحلية والبيئة

32شرطي

368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال108.0019910علميثانوية عامةثانوية1973-08-02حماه05120010389سميره شعبانمنال محمد حسن1049709210642
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1238.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-20حماه05010339898الهامايمان جابر زيتي1049809210643

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1517.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حماه05160038724ثراء اليوسفمي مالك المنصور1049909210644

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30حماه05140018007غزوههديل ضيا عيسى1050009210645
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حماه05150052289كريمهربا محمود شراره1050109210646
المعهد التقاني معهد1992-01-10حماه05170004831سميرة سليمانسليمان محسن ور1050209210647

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال71.9620153تسويق

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

وزارة الزراعة الال183.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-15حماه05140010515جوهر عليلوسماح أحمد اسماعيل1050309210648

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد اعداد معهد1990-01-16حماه05030063346كريمهمنتها موسى العيد1050409210649

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1120110تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-05-06حماه05120013393اميمهلينا علي ملحم1050509210650

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2139معلم حرفةوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.3920210

278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-11حماه05150004549اميرهنسرين عدنان الحرك1050609210651
المعهد اعداد معهد1994-05-25حماه05200000292منى الديوبريتا ابراهيم عبد هللا1050709210652

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1620140تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1713.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20حماه05010220824وجيهةسمر حبيب اليوسف1050809210653

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال413.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-10حماه05140009085ريمالما سهيل غانم1050909210654

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1697.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01حماه05010220840وجيهة الحسنياسمين حبيب اليوسف1051009210655

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-23حماه05030046377ندىآيات صالح الخضور1051109210656
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-14حماه05150090404غنجه محمدسوفانا يوسف فندي1051209210657

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1981-02-07حماه04130056087مريانانسرين نزيه حافظ1051309210658

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.6820010إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1994-05-21حماه05010736137روضهاالء محمد كزكز1051409210659

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.0620200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة الزراعة الال455.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-25حماه05140010719تماملورين علي طالب1051509210660

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100070916غنيمه طهتاال طالل ابراهيم1051609210661

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-25حماه05100035652نديمه قالمثماهر احمد ابراهيم1051709210662

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-06-23حماه05030022260اعتدالحنان صالح المحمود1051809210663

للحاسوب

2156معلم حرفةوزارة التربية2155معلم حرفةوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7020160شبكات حاسوبية

مركزان العبد شاديه طاهر العبد الرحمن1051909210664

الرحمن

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-06حماه05150113126

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2174.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01الالذقية06210012417الماظهسوزان يعرب ديب1052009210665

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-09حماه05050182714سهىروان جمال الدين منصور1052109210666

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-05-10حماه05110059179أمنيهخديجه منذر الصالح1052209210667

الزراعي

وزارة التجارة الال65.5420070انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة الال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-22حماه05050059542شهيرهعبير عيسى الكسيح1052309210668

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30حماه05010317495فاطمهمندلينا حسن عنقا1052409210669

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-24حماه05010139182سهامهند سليم خضور1052509210670

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-12حماه05050038195ميادهأليسار نبيل القصير1052609210671

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.3420200إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 291خبير حبوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01طرطوس10100014943فاطمةأروى جابر شعبان1052709210672

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-12حماه05050045400هسامعال العلي علي1052809210673

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-07-10حماه05010575749صباحسلمى ابراهيم شحود دياب1052909210674

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7720160تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160027105فاطمه وزوبشرى سلمان سليمان1053009210675
وزارة الشؤون الال2369.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05050173624رائدهيارا شفيق العفلوك1053109210676

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال309.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-07-19حماه05150028220مريممنى محمد علي1053209210677

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة التجارة الال205.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-25حماه05020022100شمسهعبير حسين البازيد1053309210678

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-26حماه04010126358مديحةرشا يوسف بعريني1053409210679

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال174.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-25حماه05030022236غزالهسمر سليم الونوس1053509210680

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال297.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-01حماه05010412757معززسحاب حسين الدبساوي1053609210681

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1240.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010277823مريمغرام مصطفى اليوسف1053709210682

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05120040828فادياساره احمد حبيب1053809210683
وزارة الزراعة الال1264.0019930ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1974-04-01حماه05090005067فاطمه زيداننها حسين حيالوي1053909210684

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05050055637سعاد احمدصفاء جمال االبراهيم1054009210685

للعلوم المالية 

والمصرفية

367منشئوزارة المالية985كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال68.4820160مصارف

وزارة االدارة الال1609.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-22حماه05020076397بديعه احمدعبير محمود الياسين1054109210686

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

التربية معهد1995-09-03حماه05050012548ناجيههال سمير السقا1054209210687

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.8320180

وزارة االدارة الال1510.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-20حماه05020088283امنة حديدتركيه شعبان أحمد1054309210688

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1981-05-17حماه05170018773اميرهمريم اديب منصور1054409210689

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.3920010مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1262.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-12حماه05170025532ربهرؤى صدوح نونو1054509210690
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1907.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-25حماه05100078943سهامروان مالك علي1054609210691

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-03-01حماه05170018319سهامليال ملك بلول1054709210692

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال65.8520060المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120023138نبيلهمرفت يوسف محمد1054809210693

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1337.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-17حماه05200080898غازيهروان عبد العزيز الدرويش1054909210694

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100033594ملك الشليبتول ياسر الشلي1055009210695
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-05حماه05120018216الهام محمدياسمين بسام أمون1055109210696

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-01حماه05140013084سليمهحنان عزيز محفوض1055209210697
وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2054.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-01حماه05170036458لينامي موسى جوهره1055309210698

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2307.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-08حماه05120027314حسنامشيره نصر فياض1055409210699
وزارة االقتصاد الال1979.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-25حماه05150050075غصنحيدر سمير السقر1055509210700

والتجارة الخارجية

364كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2133.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-05حماه05170032992هيامعال منيف سليمان1055609210701
وزارة الزراعة الال264.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01حماه05180002815رمزهلورين فرحان بخشيش1055709210702

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

285بائع

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-15حماه05160052838سميرهعائيده عيسى ابراهيم1055809210703
المعهد التقاني معهد1999-07-17حماه05170051363هيامرهف منيف سليمان1055909210704

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال79.5120200غذائي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.00200310أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-02حماه05170036613فاطمةفادي ابراهيم حسين1056009210705
وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال185.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05160044274أحالمريم حبيب الرمضان1056109210706

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20حماه05140017261منه جعفرصفاء محمود ديب1056209210707

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29حماه05150084180مفيدهاسما محمد محمد1056309210708
المعهد التقاني معهد1999-01-01الالذقية06100070602صفاءجعفر بسام خضور1056409210709

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال70.7920180

المعهد التقاني معهد1982-04-01حماه05170011575تركيهسوزان شحود قبالن1056509210710

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال68.5120020انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-10حماه05180011404ليلىمارلين غسان عاصي1056609210711

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05050034239نشيدهرنا حسن نحالوي1056709210712

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25حماه05200091298سرورديمه علي ابراهيم1056809210713
وزارة الزراعة الال420.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-05حماه05140006194كسيبهوديان سويد دريوس1056909210714

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3282.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-02-15حماه05070012645هالهوالء جمال الحواط1057009210715

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1109مراقب

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10حماه05160017977سميرههاله عيسى ابراهيم1057109210716

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1992-01-10حماه05010317108ابتسامآمنة محمد الرجب1057209210717

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال66.6020210مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال142.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-15حماه05070033806سعادضحى علي نصر1057309210718

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05050110335لناديانا ناصر ديبه1057409210719

الزراعي

وزارة التجارة الال69.5720190بساتين

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1999-03-01إدلب07010137375فاتنآية محمد أمين مرتيني1057509210720

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.3220200تربية موسيقية

وزارة التجارة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3549.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-05-01حماه05010407758ميساءزينه صابر فاعور1057609210721

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد اعداد معهد1983-05-20حمص04230029841دعداطالل سامي سعود1057709210722

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.0920040تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05170050715هناءزينه سليمان سليمان1057809210723
وزارة الزراعة الال397.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-08-19حماه05050099654بديعهمنال خضر حيدر شعراني1057909210724

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-14دمشق03360012981سميارشا غسان سليمان1058009210725

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2573.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120015147مهىمحمد خضر محمد1058109210726

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-05حماه05030027593هيامعلي سليمان االحمد1058209210727
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-01حماه05190019035شهدهايمان فهد ونوس1058309210728
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150049775ربىامل محمد الراعي1058409210729
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-23حماه05150049868ربىهدى محمد الراعي1058509210730
وزارة االدارة الال1886.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05010764135مريمشهامه ممدوح الجدي1058609210731

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1750.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-03حماه05050139048شاديا السليمانناهد محمد الخضور1058709210732

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المعهد التقاني معهد1999-06-01حماه05150110561سحرجلنار طاهر المحمد1058809210733

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال70.4820210الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة الماليةالال2017.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-05حماه05170043773لميسيانا رمضان علي1058909210735

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1999-08-20حماه05150005855نسرين اسماعيلرنيم عامر ادريس1059009210736

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5420210

المعهد التقاني معهد1985-11-24حماه05140020994وضحهنسرين غازي البقيلي1059109210737

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة377كاتب رئيسيوزارة المالية379كاتب رئيسيوزارة الماليةالال71.2020060محاسبة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140022243هندجوليا نادر ريحان1059209210738

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-14حماه05150056588رمزهلبنى سليمان فاتي1059309210739
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1915.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-02حماه06110050047سميهرغد بسام ابراهيم1059409210740

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05150031525ايغارسها جمال مرهج1059509210741

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9320130تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3197.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-07-10حماه05160009328تغريدعزه يحيى السليمان1059609210742

وحماية المستهلك

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1020فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05070025764ناهدناره عبد الرزاق المشرقي1059709210743

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2415.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15إدلب07240046086معينةبهيثة محمد حاج عبدو1059809210744

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1795.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05020047185خديجه قسومآمنه سليم السلوم1059909210745

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1110عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال2855.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-25حماه05150067894سميرهطالب كمال مصطفى1060009210746
المعهد التقاني معهد1984-09-04حماه05010301874آمنهسماح نصر الطحان1060109210747

التجاري

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال64.8620060اسواق مالية

وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-30حماه05010150550ماويهنور أيمن أورفه لي1060209210748

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-09حماه05050016264وصيلهاحالم فايز زعير1060309210749

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

المعهد اعداد معهد1989-02-15طرطوس10260001136اميرهشذى سليمان سليمان1060409210750

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9020110تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال750.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05090022864خديجهماري موفق فهد1060509210751

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-01-03حماه05220011931رضيه اسودسمر صبري الحسون1060609210752

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية954فنيوزارة الموارد المائيةالال65.1420110

المائية

979فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05200038650نجديهعفراء جمعه الجمال1060709210753

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05200038898امنهريم احمد الهنداوي1060809210754

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-01حماه05150089896حسنمياده محمود فاتو1060909210755
المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010298608عليهسميحه نادر توتي1061009210756

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.9320190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-07-01حماه05180020493شهيرهعلي احمد حسن1061109210757

الصناعي

2169معلم حرفةوزارة التربيةالال79.4920145تصميم داخلي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-21إدلب02010143878هالهنور الهدى موفق الخاني1061209210758

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال386.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-06طرطوس10280017281ليلىبشرى محمد قاسم1061309210759

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1677.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-20حماه05120009288ليلى جروانغم سمير جروا1061409210760

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال2655.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-04-18حماه05010326182منىبيان عيدو العفيف1061509210761

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2145.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-25حماه05010867016اميرهغاده صالح الضاهر1061609210762

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-14حماه05060002512رسميهكرزون حسين عبظو1061709210763

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3520090تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17حماه05150115206غيداءرزان عباس المحمد1061809210764
المعهد التقاني معهد2000-02-25حماه05120038970لميسراميا لؤي عيسى1061909210765

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال71.5720210تأمين

الداخلية وحماية 

المستهلك

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية286محاسب

وزارة الزراعة الال1088.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-03-08حماه05050116531شمسههنا صادق وردة1062009210766

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1982-07-20حماه05010679944خديجهدالل يونس السلوم1062109210767

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال58.6920040كهرباء

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-11حماه05100016856مها الراجحأماني محمد المحمد1062209210768

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-26حماه05070025618هياممنار محمد كلثوم1062309210769

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1890.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05020011083نبهانهلة هالل المحمد1062409210770
المعهد اعداد معهد1994-07-27حماه05020078481منىروضه محمد القاسم1062509210771

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2320150تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-02حماه05070005655فلايرمرح سليمان الحسن1062609210772

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال67.3920200مصارف

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-25إدلب07160000578خديجةهيام سليم الهواري1062709210773
وزارة الزراعة الال447.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-09-02حماه05140025628نخلهمنار راتب أحمد1062809210774

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1982-10-01حماه05050077525ظهورشريف نصر الدين قادر1062909210775

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2125معلم حرفةوزارة التربيةالال60.4220039

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05150105721ظهيرةغيثاء احمد مرعي1063009210776
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-06حماه05190007868مها عليعال حسن مصطفى1063109210777
وزارة االدارة الال1985.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-06حمص04010183733فهيدهغاده مصطفى النصر1063209210778

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال490.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-11-01حماه05140010302عالمهرشا احمد حمود1063309210779

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال208.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-10حماه05030018258وفاءعفراء ايوب صارمي1063409210780

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-05-01حماه05050024475هدىسماهر حسان بربر1063509210782

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة المحلية 963فنيوزارة الموارد المائيةالال71.2820100

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

981فني
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-13حماه05150011105هدى حسنسيلين يوسف مير يوسف1063609210783
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05150023609عائدهحال عاطف حجل1063709210784
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-21حماه05140003364ميادهرشا انيس خلوف1063809210785

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1253.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حماه05010696194سهاممايا جحجاح المعروف1063909210786

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-14حماه05050104296امينهبسمه صادق كرديه1064009210787

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال460.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-29حماه05070030601منىجلنار محمود الشيخ أحمد1064109210788

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2013.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الالذقية05150102429فاطمه ابراهيمآيه رسالن فاضل1064209210789

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05010368805سحراريج كسار الخلوف1064309210790

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05200062241سلوىشيرين عبد العزيز الحمو1064409210791

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال335.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-04حماه05010015299عربيةغالية عبد العزيز علوش1064509210792

الجاهزة

الجهاز المركزي 273

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-27حماه05110071049منىهال خالد الحاج رمضان1064609210793

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1972-02-01طرطوس05100024767حليمهسلمى نايف عليشه1064709210794
المعهد التقاني معهد1988-01-20حماه05140028017مهجهرشا جودت صالح1064809210795

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال62.6320120مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية286محاسب

المائية

967كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020039أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-23حماه05100024486نجمهخالد خالد الخضر1064909210796
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05120035683سعاد جالدأميرة عبد الكريم محمد1065009210797

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال127.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-05-10حماه05020107240منوهرجاء احمد خضور1065109210798

المحلية والبيئة

29جابي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120050786اديبه مصطفىروان عيسى حسينو1065209210799
المعهد تقاني معهد1993-03-02حمص04180035041مريمنورا محمد االحمد1065309210800

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال83.7620200مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-30حماه05170043998عمشهلورين علي حمود1065409210801
وزارة التجارة الداخلية 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1697.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05110104262هنديه المواسورده وليد عبد الرحمن1065509210802

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10حماه05120015756هاجرايهم احمد قدسيه1065609210803
281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-05حماه05100024480نجمه الحسنمحمد خالد الخضر1065709210804
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-29حماه10250000191صالحهفاتن طاهر يوسف1065809210805
وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1988.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05220014628فدوهاالء طالل درويش1065909210806

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

36جابي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05140024979كوثرريتا واسق خيوه1066009210807

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال71.0720210أسواق مالية

المركزي

مصرف سورية 357منشئوزارة المالية74كاتب

المركزي

72كاتب

وزارة التجارة الداخلية 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1496.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100026866تجره التاجرنورا ابراهيم االحمد1066109210808

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-02حماه05150117136الهاممريانة معروف العلوش1066209210809
وزارة الزراعة الال490.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-03-08حماه05010656306سارهبشرى عبد الباسط فلفل1066309210810

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-01حماه05140026802رباحعبير محرز رضوان1066409210811

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-10حماه05140026854رباح عيسىرؤى محرز رضوان1066509210812
المعهد اعداد معهد1988-01-30حماه05200032737جوريهرشا عبد العزيز الحسن1066609210813

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.9320080تربية موسيقية

وزارة التجارة الال140.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-20حماه05010656365سارهفاطمه عبد الباسط فلفل1066709210814

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة الال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10الالذقية06200004736هنيدهعذاب سمير كمال1066809210815

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140031872ابتساممايا نزيه محمد1066909210816

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال73.9220210أسواق مالية

المركزي

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية73كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1655.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-22حماه05050083657كاتريناماني علي سويدان1067009210817

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2059.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-03حماه05010706548نعمةفاطمه ياسر البكور1067109210818
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-17حماه05100019322عبله يوسفعال مرشد عبد هللا1067209210819
وزارة التجارة الال2869.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-27حماه05050058328عبيرسماح مأمون الشمالي1067309210820

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة التجارة الال3269.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-06-27حماه05060043654فاطمهمايا غسان زعرور1067409210821

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد التقاني معهد1978-07-18حماه05010595363فاطمهوسام محمد البكور1067509210822

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال54.7520010

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1961.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-14حماه05010595281فاطمةطيبة محمد البكور1067609210823

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2405.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06190016051بحريهردينه سمير بركات1067709210824
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-15حماه05050174343رويدايونس فريد محمد1067809210825

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال404.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-08-24حماه05050037296هندنظيره أحمد الحالق1067909210826

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االقتصاد الال1628.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05050173879نسرينمرح هيثم العلي1068009210827

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

368كاتب اولوزارة المالية289مدقق

368 من 261صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05050018860رابحهشيرين نصر الحفيان1068109210828

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-07-05حماه05010270725داللاسماء احمد الصطوف1068209210829

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال71.1420150

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 275كاتب ضبطوزارة العدل21

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة االدارة النعم1750.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-30حماه05200023659نجاتزينب طالل الحسن1068309210830

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه05150115557رسميهأميمه وسوف العلي1068409210831
المعهد تقاني معهد1996-10-09حماه05090018508رويدهالهام محمد الحاج1068509210832

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال73.6220180وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05050003295وفاءاالء غياث الشمالي1068609210833

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة المحلية 963فنيوزارة الموارد المائيةالال71.2420180التصميم الداخلي

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

979فني

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال211.00200610علميثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05120011820سلوى برهومعلي ابراهيم ونسي1068709210834

المحلية والبيئة

38جابي

المعهد التقاني معهد1999-01-14حماه06100009337زبيدهمي عيسى مكنا1068809210835

الطبي

391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.0520190تخدير

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05140019641صبا المصطفىدلع فهد عديره1068909210836

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.6920210انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 230مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1305.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030051206توفيقهنصر يونس العلوش1069009210837
وزارة الزراعة الال424.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-04-10حماه05150119104رويدهأحالم ناصر ناصر1069109210838

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-18حماه05120052632تفاحهراميه محمد الديب1069209210839
أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال271.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1973-12-25حماه05120026645كوكبامل عبد الحميد محمود1069309210840

الجاهزة

وزارة التجارة الداخلية 273

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد1989-09-16حماه05170006426ازدهارليالن مجير عبود1069409210841

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 977فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال70.3120090

المحلية والبيئة

23مراقب فني

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1333.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-11طرطوس10030000938اسمهانبتول يامن عياش1069509210842
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-20حماه05120007221وجيهه الحسنهيفاء دياب الحسن1069609210843
المعهد اعداد معهد1983-06-29طرطوس10090063731فوزه العصملك محمد ابراهيم1069709210844

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.8920050تربية موسيقية

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1354.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-03حماه05010706600عائشهنور محمود الحسن الشيحان1069809210845
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2150.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010593142جمانه االبراهيمآالء عبد الرحمن االبراهيم1069909210846

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1876.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10حماه05120015680اسمهانسوزان علي السليمان1070009210847

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1964-11-04حماه05140027447تمرهروزيت مرشد هالله1070109210848

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-05حماه05140018184ضحيهحال جبر بردان1070209210849

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2187.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05030052975عواشفاطمه فيصل عكله1070309210850

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-29حمص04010674915خديجهرفيف احمد ابراهيم1070409210851

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1256.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-27حماه05030008997الهامبشرى احمد السليمان1070509210852
المعهد التقاني معهد1999-03-02حماه05050147572فردوس العزووهيبة عبد الكريم العز الدين1070609210853

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الال82.1320200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم العالي 572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

المعهد التقاني معهد1999-01-10طرطوس10090100613ملككريم اسامه سيفو1070709210854

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2114معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربية2113معلم حرفةوزارة التربيةالال72.9220190

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-15حماه05140029895رغداءمرح ميمون أبو عمشه1070809210855

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-03-19حماه05090001340رجاءماريا محمد كفا1070909210856

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال64.7020100

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة الزراعة الال2718.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-10-25حماه05050167337بدريهغزل مروان كنجو1071009210857

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-28حماه05150049201فهميهنجوى وفيق رسالن1071109210858
وزارة الزراعة الال1021.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-06-11حماه05010401603وفاء الصباغمروه مخلص عمار1071209210859

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-04حماه05030013411فاطمةمادلين سليمان ملحم1071309210860
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10حماه05090009920رابحهمناصف اسماعيل حوريه1071409210861

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-18حماه05140030420نايفهصادق محمود يوسف1071509210862
المعهد التقاني معهد1987-01-30حماه05140003577فوزيهسمر سعيد اسماعيل1071609210863

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.2120060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-23حماه05180008469نوريلبانه سليمان اسعد1071709210864
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16حماه05120020595نور الهدى سليمانصبا علي سليمان1071809210865
وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1801.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140004856فاطمهعال عمار سلوم1071909210866

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال377.0020059ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-03-17حماه05020056774آمالابراهيم غالب العثمان1072009210867

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 226مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-27حماه05180022599ناديازينه علي جردي1072109210868
المعهد التقاني معهد1987-02-01حماه05010585525خالديهسليمان خالد المصري1072209210869

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال79.1420083تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 310فني صيانة كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1823.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-15حماه05010505638اسماءضحوك محمد سهل الهاشم1072309210870

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 289مدقق

المائية

951كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05180008167فاطمه خاكيبراءه احمد يوسف1072409210871

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية

مصرف سورية الال72.0620200

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05100065846نظيرهسماح محمود يوسف1072509210872

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2245.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-07حماه90050002203عطرةعبدالقادر خليل شريح1072609210873

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال107.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه05140010374وحيدهشكيب عادل ابراهيم1072709210874

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-01حماه05140018160ضحيه بردانجوليا جبر بردان1072809210875

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال415.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-02-04حماه05140013588ناديارنا عارف سقر1072909210876

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال169.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-29حماه05190027952هياممروه محمود نصر1073009210877

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1914.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-10حماه05150066090فداءريم يوسف عيسى1073109210878

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال184.00200510علميثانوية عامةثانوية1987-03-13الالذقية06170015092عزيزهمحمد جميل حسون1073209210879

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2494.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-15حماه05140029891رغداءفرح ميمون أبو عمشه1073309210880

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال178.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-20حماه05200095910بديعةصفاء محمود خضور1073409210881

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 289مدقق

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-04-01حماه07210067935نورةقمر محمد ديب غزول1073509210882

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.2120130تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1345.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05200077913فوزيه بركاتهاديا حسن حسن1073609210883
وزارة االدارة الال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05100065766نظيرهلورانس محمود يوسف1073709210884

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1578.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-22حماه05050190661ملكفاطمه الزهراء عاصم الخالد1073809210885

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1998-10-24حماه05090001703فردوسنور حسين الشيخ ابراهيم1073909210886

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال77.2820200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع25

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-01حماه05030045909حسيبهرمزيه محسن الشيبان1074009210887

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال364.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-07حماه05120032138امنيةسمر حسن فضه1074109210888

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2254.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-28حماه05150096191انعامعصماء ماجد مصطفى1074209210889

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال2981.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-02-17حماه05050102837ايمانسماح علي زينو1074309210890

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االقتصاد الال145.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-05-15حماه05100072923صباحختام علي حسين1074409210891

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1679.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-17حماه05050115483حسناء صافيهأسامه بسام حيدر1074509210892

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الزراعة الال3706.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-11حماه05050034272ايمان نصرمرام ايمن نصر1074609210893

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 278محاسبوزارة الصناعة239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال2502.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-11-16حماه05100044526فلكزينه مؤيد بكور1074709210894

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1649.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-17حماه05160046117مرفتبتول كريم خضر1074809210895

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1532.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050166654امينه الدرويشنسيم حسان الدرويش1074909210896

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1889.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05010622814سحرهال محمد العيان1075009210897

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2071.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010132328هيامنور عبد الغني شيخ حمدون1075109210898

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1996-09-01حماه05100055760هندساره محمود احمد1075209210899

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.8920170تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-04حماه05050010834منىرهف زين الدين القهوجي1075309210900

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-09-14حماه05050159000ميساءآالء جابر سركل1075409210901

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال69.1420200

تقاني

402

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-05حماه05120053897ديما الونوسفرح علي جروا1075509210902

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2815.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-01حماه05050089901فاطمهيارا حسن ميا1075609210903

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05160009103فاطمهلبانه علي عضيمه1075709210904
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07حماه05050051150فاطمهخزامى فوزي عيسى1075809210905

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال122.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-09-02حماه05140018040ضحيه بردانماهر جبر بردان1075909210906

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 38جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1811.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-23حماه05140021253وفاءميس ميمون قبقلي1076009210907

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05050070907نجاهنجوى وسام حيسو1076109210908

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120054356رئيسه أحمد سليمانلونا عبد الرزاق لولو1076209210909

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالنعم2783.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2001-11-14حماه05120028007جمانهزينب مالك عجيب1076309210910

وحماية المستهلك

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء309فني طحن

أولى

1095

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-07حماه05150112922حلبيهبناء سليمان الحسن1076409210911
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05020095330مريمفاطمه بديوي بديوي1076509210912

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-06-01الالذقية06150008777اديبهوالء رفيق الصوا1076609210913

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8720150تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2369.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-26حماه05140010608سريرهكنده ممدوح سلوم1076709210914

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المعهد التقاني معهد1987-01-01حماه05050051143فاطمةيلذر فوزي عيسى1076809210915

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال61.5320110

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-28حماه05040017081فوزيهعتاب عبد اللطيف الصهر1076909210916

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-05حماه05220022902رجاءآالء وليد االحمد1077009210917

التجاري

376كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال62.4920160تجاري مصرفي

المعهد التقاني معهد1997-02-25حماه05050213286الهام العكشلينا شريف المبيض1077109210918

الصحي

396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1320180صيدلة

المعهد اعداد معهد1993-01-02حماه05010522870مريمشذى ايليا شيحة1077209210919

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.9720120تربية فنية

وزارة االدارة الال1914.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05220011350ايمانمحمد ممدوح القسوم1077309210920

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1558.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-19حماه05150113194انديره الوسوفتيماء راتب العلي1077409210921
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20حماه05100057822وحيدهآسيل أحمد عليشه1077509210922

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2620.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-08-07حماه05150113116عبيراريج محمود اسعد1077609210923

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05200066167فدوىاسماء شالش المحمد1077709210924
وزارة االدارة الال1718.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010019963فاتنميساء خالد القصاب1077809210925

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-11-30حماه05100029392هناء حسنريم حمدان مكيدوش1077909210926

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5020200تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1995-01-15حماه05010020959فاتنمجد خالد القصاب1078009210927

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6320150تربية فنية

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140009067مهايارا احمد سعيد1078109210928

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2322.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05120050631مهىعبير ابراهيم سلمان1078209210929

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1831.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05030047713سميره الكيسنيهديل عيسى الخضور1078309210931

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2588.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-04-17حماه05160047778منيرهمنى حسين الملحم1078409210932

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08حماه05120050618اميمه خضرهلوجين محمد سلمان1078509210933

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-18حماه05150024427اميمةسها احمد عمار1078609210934
وزارة التجارة الال1777.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-29حماه05150051591ميساءبلسم حمزه جوريه1078709210935

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2515.0020200تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2002-09-25حماه05160032156سهىيوسف علي حبقه1078809210936

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05120050651حميدهحال تمام سلمان1078909210937

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-16حماه05150103725هدىيارا رياض محمود1079009210938

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال72.9220190

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 48رسام

والبحث العلمي

رسام في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة األشغال 26

العامة واإلسكان

1032مدرب ديكور ودهان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حماه05120051638براءةميس عبدو غازي1079109210939

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05040038101كفاح المحمدريم هيثم المحمد1079209210940
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05160047770منيرهأريج حسين الملحم1079309210941

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-20طرطوس10100017507حياة حموددعاء خليل حمود1079409210942
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-05حماه05090008106خديجهمروه مهيد عبدو1079509210943
وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2145.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05220024881هالرهف طالل النعنيع1079609210944

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1549.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05150051556ميساءبيلسان حمزه جوريه1079709210945
وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2117.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05150096235انعامبشرى ماجد مصطفى1079809210946

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1769.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-18حماه05170037032اميره احمدهاله عباس جوهره1079909210947

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2188.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-10-26حماه05190023880مريممحمود معين سليمان1080009210948

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1636.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-25حماه05020080626هدى حديدأسماء محمود حديد1080109210949

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم1822.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-10حماه05030007620يسرىريتا محسن يوسف1080209210950
وزارة التجارة الال1843.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-08-16حماه05070022242ثناء شاهينياره محمد زينو1080309210951

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

360كاتب اولوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد1980-04-20حماه10270003131سكينهانجال محمد وسوف1080409210952

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.6420030تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الالذقية06090129971فاطمةبتول اصف ديوب1080509210953

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-03-20حماه05170042419زريفهسنا غسان سليمان1080609210954

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5320200تربية فنية

وزارة التجارة الال3656.0020170ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1999-09-23حماه06100015718اسياريم قصي عباس1080709210955

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-13حماه05070015315فكرهبنان فيصل الحاج حسين1080809210956

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2558.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-02حماه05030060990موزهورود عيسى بدور1080909210957

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

المعهد اعداد معهد1995-10-10حماه05010296734ندى سودينمريم محمد سودين1081009210958

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0520150تربية فنية

المعهد التقاني معهد1982-03-03حماه05050158051نهيدهلوسي فجر حمدان1081109210959

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.3820060إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 233مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

356كاتب رئيسيوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2541.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-06حماه05030037483مزنهبشرى حسام الحسن1081209210960
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-12حماه05010020854فاتنفاطمه خالد القصاب1081309210961

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-05-01حماه05010266433فاطمةياسمين هشام قنبر1081409210962

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال73.1420130

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 21

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية43

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1475.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-03حماه05120010771مريمنغم محسن ونسي1081509210963

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-24حماه05010757943مريمحليمه عبد المجيد العساف1081609210964

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2025.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-18حماه05170038135سميرهاالء هيسم عبيدو1081709210965

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-06حماه07210134606شاديهبديعه محمد فؤاد ناصيف1081809210966
وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1726.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160044812صفاءغدف ياسين علي1081909210967

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-10حماه05160044220جميلهليما شاه عاصي1082009210968

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال204.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010045404منىاميره محمد فهد قصباشي1082109210969

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد تقاني معهد1985-11-01الالذقية06040030169سلمىنان علي ديوب1082209210970

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال80.5320050وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حماه05120049828سناياسمين علي معروف1082309210971
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100032479نهيدهيارا شعبان منصور1082409210972
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال169.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-13حماه05160044320شعيلهعلي محمد دياب1082509210973
المعهد التقاني معهد1994-04-01حماه05150112955عبيرسوسن محمود اسعد1082609210974

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال70.8420150المساحة

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-10حماه05050012077نعيمهاسعاف علي القطريب1082709210975

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05140033116رغداءميساء حسن حسن1082809210976

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9220170تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-01طرطوس05200076569سميرهدالل مسعود عبد الرحمن1082909210977
281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-03حماه05120034672جميلهمركلين خليل سليمان1083009210978
وزارة الشؤون الال155.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05010455010ابتسامسهر عبد الحميد المعراوي1083109210979

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال130.0019980علميثانوية عامةثانوية1977-06-14حماه05090000966محاسنوفاء فاروق موسى1083209210980

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال748.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-11-25حماه05140009564سميا رسوقرسميه حميدان إبراهيم1083309210981

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 213مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية278محاسبوزارة الصناعةالال358.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-03-10حماه05050035926كرجيه الشيخ ياسينسناء اسماعيل ديب1083409210982

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01حماه05020035998منىمها حسين الحسين1083509210983

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140020902نبيههروان علي حمودي1083609210984

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال72.7420190كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 40

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

406مساعد فني أولوزارة الصحة16

وزارة االدارة الال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-01حماه05110043173كرديهسوزان جميل محرز1083709210985

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1744.0020200علميثانوية عامةثانوية1992-05-24حماه05160010608ابتساممرام فايز عيسى1083809210986
وزارة االدارة الال107.0019910علميثانوية عامةثانوية1973-05-25حماه05050097507خديجههيام بهجت ابراهيم1083909210987

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حماه05170043343نوره حسينلين فاروق ابراهيم1084009210988

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1972-05-25حماه05010367110سلمىحنان خليل السيد1084109210990

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.2119970تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01حماه05010346480زعيلهسوسن عموري نبهان1084209210991

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05050064511سميرةنسرين فواز السيد1084309210992

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال83.2220040

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1996-09-12حماه05050063501اميرهختام عقاب السيد1084409210993

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال78.2820200إدارة أعمال

المركزي

مصرف سورية 76عامل حاسب

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1587.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05070004607فاطمه سلمونيسانغام فراس االسعد1084509210994

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-08حماه05050104979ازدهارمها رمزات حسون الزير1084609210995

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-02-01حماه05140027288امينه عيسىبيداء توفيق هالله1084709210996

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.4920050محاصيل حقلية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد تقاني معهد1990-02-06حماه05090007444عليا رحمهميس حسين بعريني1084809210997

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.3320110مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1398.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-11حماه05170009476ابتسامانسام منذر شاهين1084909210998

والبيئة

3جابي

وزارة االدارة الال1926.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-04حماه05180008007جميله صالحعليا محمد يوسف1085009210999

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية34جابي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1928.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-15حماه05140025721رفيعهميس تميم عيسى1085109211000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-02حمص04010725184بديعهمها رجب العلي1085209211001
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05050156781هيامهديل عماد ابو قاسم1085309211002

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-13طرطوس06110050846خديجةرنيم وجيه محمد1085409211003

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-01حماه05170009467سميرهيحيى محمود شاهين1085509211004

الصناعي

571مساعد فنيوزارة الدفاعالال60.9320201كيمياء صناعية

وليفه محمود غسان عزيز علي1085609211005

ابراهيم

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال121.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-10حماه05140004015

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية279

وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال149.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-07-01حماه05140004026كريمه السليمانآمنه جميل مهنا1085709211006

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 289مدقق

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100063697سوسنسناء يوسف سليمان1085809211007
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100029010وجدان الحسينفاطمه مهدي االحمد1085909211008

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال327.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-17حماه04010011256حميدةمرسلينا يوسف المحمود1086009211009

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد1996-08-28حماه05170006895سعادحميده حسن ملحم1086109211010

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحةالال73.2620160صيدلة

وزارة التجارة الال163.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-05-01حماه04020043053فوزيهمريم احمد العباس1086209211012

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

290

المعهد التقاني معهد1995-01-05حماه05170006991رغيبهمرح احمد عبدو1086309211013

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.1420170عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حماه05210004261خلودوالء خالد الرحمون1086409211014

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حمص04080024915شهيدهزينب محمد السلوم1086509211015

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7120170تربية فنية

المعهد اعداد معهد1985-05-21إدلب07210058212مفيدة النصوحهنادي أحمد منير يبرق1086609211016

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1620090تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال376.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-07الالذقية06010042749سلمىندى عبد الرحمن عميرة1086709211017

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-18حماه05100049325منيره شلينجوى موسى حمود1086809211018
وزارة التجارة الال2712.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حماه05140027418منوى سالمهنرجس جعفر خرما1086909211019

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة الزراعة الال409.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-20حماه05140027292أمينه عيسىغيداء توفيق هالله1087009211020

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05070008559غصون عليعبير حسن جفول1087109211021

المحلية والبيئة

32شرطي

280كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1383.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01حماه05030009978مريمرغد محمود االحمد1087209211022
278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05050104492ياسمينحنان هيثم االغا1087309211023
وزارة الشؤون 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1707.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01حماه05070008572غصون عليورده حسن جفول1087409211024

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2028.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-20حماه05050007679سمرماريا قيصر الحموي1087509211025

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010633624سمعةنور خليف الخضير1087609211026
المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05140007316عجوبه شهيرهمايا مفيد شهيره1087709211027

الطبي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.2820210صيدلة

وزارة التجارة الال331.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-01حماه05190022814نظيره الجمعهثراء جبر محمود1087809211028

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-21حماه05150083067صفاءمرح صالح علي1087909211029

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-25حماه05140006805اسمهانبتول سديم ارساق1088009211030

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال235.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100059197دعد مظلومرنين فؤاد شاهين1088109211032

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االقتصاد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1588.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-20حماه05150083070صفاءريم صالح علي1088209211033

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

زكريات زكريا العبد هللا 1088309211034

العبد الرحمن

وزارة االدارة الال2219.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01حماه05010293333فاطمه

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال162.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-02-01حماه05150025631اميرهنجوى علي المحمد1088409211035

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01حماه05050071423سميرهعبير فواز الحيالوي1088509211036
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حماه05150076764غاليهعلي حامد محمد1088609211037

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-05-06حماه05010533560خديجه الرحمونعبد المنعم محمود الجابر1088709211038

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال72.2020037تدفئة وتهوية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100059262دعدمرح فؤاد شاهين1088809211039
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-11حماه05010405089سحرهال رضوان عبيسي1088909211040

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-15حماه05200079100فاطمهجوليا محسن خليل1089009211041

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-21حماه05010088537سلمىريم انور البكري غنامه1089109211042

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 2154معلم حرفةوزارة التربيةالال72.7320100

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حماه05160040065ساميهوالء منير الحسن1089209211043
وزارة التجارة الال1958.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-21الالذقية06150077290نسرين شعبانهديل حسان علي1089309211044

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

972كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01حماه07240030727حميده دوباسناء ابراهيم هرو1089409211045
وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال153.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-02-29حماه05180021349منى االحمدحميدي احمد علي1089509211046

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-09حماه05170017006كريمي حيدررؤى ابراهيم علي1089609211047

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 955فنيوزارة الموارد المائية954فنيوزارة الموارد المائيةالال75.8620120

المائية

968فني

وزارة الزراعة الال272.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-03-12طرطوس10240004011اميره اسبرسالم ملحم ملحم1089709211048

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1985-09-12حماه05150065789ثمرراما محفوض نادر1089809211049

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.5420060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1383.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25حماه06100005699نظيرهاصالة سلمان مهنا1089909211050

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة النعم186.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-01حماه05100061664مهاثمينه محمد خنيسه1090009211051

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

13جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1233.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-26حماه05140021332وفاء جبوريارا ميمون قبقلي1090109211052

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-01حماه05160002608روزهظالل محمد الحسن1090209211053
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-20حماه05100036218سريعههديل محمود مخلوف1090309211054

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-27حماه05160001454فاطمهربا محمود عبد اللطيف1090409211055
وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1844.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-24حماه05100066506عدويه حيدرعال تركي حيدر1090509211056

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال2796.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-02حماه05110033954ميساءحبور خليل سليطين1090609211058

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1608.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140016861فتحيهاغنار محمد ديب1090709211059

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-08طرطوس10110001446دليله محموددارين علي زينب1090809211060

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 367منشئوزارة الماليةالال58.6920120مصارف

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 286محاسب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2446.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-28حماه05120020862نجاةرغد يوسف فاتي1090909211061

المحلية والبيئة

370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المعهد التقاني معهد1989-10-25حماه05010542891عليه النعسانزهره محمود الخلوف1091009211062

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال69.2920110

المركزي

وزارة التجارة 72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد تقاني معهد1997-06-23حماه05070036515أمينه العيسىنور الهدى مصطفى الوسمي1091109211063

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال64.5920210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05050007124ميساء السليمانرزان نبيل فهد1091209211064
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حماه05110018562امينةسونيا اسماعيل عاقل1091309211065

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1817.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140016862فتحيهآالء محمد ديب1091409211066

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

13جابي

المعهد التقاني معهد1986-01-09حماه05090001488ازدهارمنال فايق حيدر1091509211067

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال80.4420060

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة التجارة الال167.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-25دمشق01010203463ريماوجدان محمد سمير الكمشه1091609211068

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة الال151.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-15حماه05100020115هنديه زلخاجوليا كريم اسعد1091709211069

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1431.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-05حماه05110082715ازدهارجنان راقد الحسن1091809211070

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-20حماه05010762560عرنهسناء احمد الخلف1091909211071

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-03حماه05120027767ناهي احمدمرام عبود رستم1092009211072

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-15حماه05150106540حياةرويده محمد يونس1092109211073

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة التجارة الال224.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05020113926جالءعزه احمد الدالي1092209211074

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100041363نجوىنور عيسى خضر1092309211075

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2157.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100041370نجوى خضرعلي عيسى خضر1092409211076

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-20حماه05030018289منى صارميحنين فيصل صارمي1092509211077

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال299.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-04حماه05010229897حياةعبير حسن حالق1092609211078

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد اعداد معهد1987-12-15حماه05100023406سعادديانا يوسف سمره1092709211079

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6720120تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2381.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-08حماه05020116865جالءراما احمد الدالي1092809211080

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2441.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-17حماه05010345141ابتسامندى سامي حسن1092909211081

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-22حمص04140042997ندىأماني ياسر محمد1093009211082

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3520180تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-09حماه05030018279غادهمنى رمضان صارمي1093109211083

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1899.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-05حماه05030025866زعيله العبدومنى عدنان الخليل1093209211084

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100066772زهور الجنيددلع ابراهيم مظلوم1093309211085

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05020018227فاطمةسناء أحمد صالحه1093409211086

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حماه05010235053هناءسماح مرداس بارودي1093509211087
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1629.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010731881سمرشاهيناز اكرم العيسى1093609211088

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال347.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-04-28الالذقية06090157126نديمهنعمه محمد ميهوب1093709211089

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050003298سوسنسالف محمد علوش1093809211090
المعهد التقاني معهد1993-03-17الالذقية06100032381منيرههبا عماد اسماعيل1093909211091

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال71.1620140

وزارة التجارة الال262.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-11-16حماه05110020538هناء شعبانمناف نومير طوبر1094009211092

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1099عامل مهنيوزارة الكهرباء309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-15حماه05140008353مديحهعبير برهوم مسعود1094109211093
المعهد التقاني معهد1989-08-11حماه05010572598منيرهراما ناظم نونو1094209211094

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال61.3120140محاسبة

المائية

953كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1943.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-17الالذقية06020092472ضحيهأحمد عبد هللا غدير1094309211095

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-03-07حماه05010052842صفيهاسماء عبد الحكيم كردي1094409211096

الزراعي

وزارة التجارة الال72.2120190انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1989-03-15حماه05010344790عنودبسمه محمد خير صطوف1094509211097

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2320110تربية موسيقية

التربية معهد1990-03-14حماه05030025131سميره االبراهيممحمد موسى الوسوف1094609211098

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.6320160

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2962.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-21حماه05150111884غزاله محمودحال هيثم سليمان1094709211099

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 305فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2151.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05010369161امنيهفاطمه شرقي المظهور1094809211100

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100058296هيفاءامل محمد المحمد1094909211101
المعهد اعداد معهد1990-05-18حماه05010052734صفيهعال عبد الحكيم كردي1095009211102

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.7420120تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-04-25حماه05160010548اميمهمرام ابراهيم سالم1095109211103

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

982فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال66.9620150

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-27حماه05050039054الهام الخواجهنسرين نايف المحمود1095209211104

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05160021087اعتمادزينب فؤاد بالل1095309211105

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائية982فنيوزارة الموارد المائيةالال62.3820150

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20حماه05200021074عزيزهجيهان غازي المنصور1095409211106

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25حماه05130013415سميره عديرهريتا حسن عديره1095509211107

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-18حماه05050098209عتابنغم محمد ورده1095609211108

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1966.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-24حماه05150106834منىعلي فرحان محفوض1095709211109

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1766.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-06حماه05150121589فاطمه السيد عليغنى احمد ابراهيم1095809211110

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-20حماه05050117277محيلهداليا علي االحمد1095909211111
وزارة الزراعة الال2710.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حماه05150007886فاطمةهبه هللا طارق قزمول1096009211112

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-05حماه05150034973سعدهندى محمد خضور1096109211113

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-03حماه05120039747هيله الخلفأمون ياسين الجاسم1096209211114

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-06حماه05120041328شوكه الخالدعبد المنعم علي الجاسم1096309211115
المعهد التقاني معهد1998-03-25حماه05150092959سكر احمدهند علي خيربك1096409211116

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال68.6020210إنشاءات عامة

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

577مساعد مهندسوزارة الدفاع572مساعد فنيوزارة الدفاع27

المعهد اعداد معهد2000-09-30حماه05150000899فاطمهعلي احمد الراضي1096509211117

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.9620210تربية موسيقية

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020016أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-05حماه05120043442مريممحمد عبيد العلي1096609211118

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2132.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100066768زهورزينب ابراهيم مظلوم1096709211119

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05100062968زهورثروه ابراهيم مظلوم1096809211120

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05100062892زهورصيداء ابراهيم مظلوم1096909211121

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-25حماه05100070339سنااميره سليمان الخنيسه1097009211122

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3311.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1996-03-15حماه05150027733هناء رجبرهف مصطفى رجب1097109211123

وحماية المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة التجارة الال1735.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-10حماه05050088357رناعبد هللا محمد الملوحي1097209211124

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-07-01طرطوس10230003287فاطمةعالء سمير حسن1097309211125

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.8520082تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال406.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-11-26حماه05050025778ناديا الدرزينها ابراهيم ورده1097409211126

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 209خفير حراجي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1992-08-03حماه05190008154نهىحال بدر وسوف1097509211127

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال65.0020150

المائية

973فني

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010357456هدىدنيا رضوان قصاب1097609211128

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7120200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1996-02-24حماه05010110819روعةغفران عبد الرزاق الشحنة1097709211129

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.3220160

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-27حماه05140026756روزههمسه صفوان القطاره1097809211130

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

روضة العبد رزان محي الدين الطالب1097909211131

الرحمن

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2318.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05030035119

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25حماه05010487444مطيعهنسمه خالد سواري1098009211132

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-19حماه05170019063منىملك نبيه محرز1098109211133
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-16حماه05050055868عشيرهماجده نجيب االحمد1098209211134

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

فاطمه مروان االحمد 1098309211135

العكاري

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050117873عليا المحمد

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-23القنيطرة14040049974نجمههيام حسين عيد1098409211136

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-08-10حماه05120023467ليمونهياسمين صالح سليمان1098509211137

الزراعي

وزارة التجارة الال73.8420050انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05190005169فهيمهمارلين محمود صقر1098609211138
وزارة الزراعة الال846.0019983ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-04-01حماه05140007737بسمهمقداد درويش شوكه1098709211139

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-17حماه05180033436نجاح عباسربا محمد عباس1098809211140
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-16حماه05160028948مريممرام معن دنوره1098909211141
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-30حماه05050174000ختامتماضر خالد االشقر1099009211142

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1985-02-06حماه05200017512هالديما بسام مهنا1099109211143

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0020050تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1986-01-01حماه05200013341نجاحميرنا فهد نجار1099209211144

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.5820060تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1986-02-10حماه05200013613سميرهنادين رامي يعقوب1099309211145

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1820060تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حماه05100068476نهيده نيشيريم محسن عمار1099409211146

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1267.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-05حماه05100063923غادهبتول فؤاد سليمان1099509211147

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10حماه05170031826مديحةعال ابراهيم سليمان1099609211148
وزارة االدارة الال2540.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-04حماه05140029870ناجيه عثمانكوكب ناجح أبو عمشه1099709211149

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-03-02حماه05150078465فدوىهديل حسين حسن1099809211150

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال69.0620210

والبحث العلمي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع49مساعد فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100012785جهينهامل وليد ديوب1099909211151

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2807.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-03-01حماه05190031453ابتسام احمدريم محمد علي1100009211152

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة الال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حماه05030020035أسمامريم سليمان العلي1100109211153

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100036522تمامنور عبدو علوش1100209211154
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حماه05140033099خديجهسماهر علي حسن1100309211155

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01حماه05100041873غاده سليمانعال محمد حجاره1100409211156

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2425.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-28حماه05010197292خديجههزار جمال خالد1100509211157

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حماه05100063909غادهلوريس فؤاد سليمان1100609211158

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010527366مهادعاء محمد سليم الكردي1100709211159

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال69.0720130

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05030029371سلوهسها عبد الرزاق اسماعيل1100809211160

الهندسي

وزارة التجارة الال77.3920210المساحة

الداخلية وحماية 

المستهلك

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقل313فني قبان أرضي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حماه05140019849رئيفه حبيبلبنى محسن شنته1100909211161
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-30حماه05170047546امتثالرهف مازن سليمان1101009211162
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-26حماه05150055888سجيعهضحى محمد يونس1101109211163
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05140027382هيباميناس ايمن حسن1101209211164

المحلية والبيئة

12شرطي

غانيه عبد الرزاق الحمود 1101309211165

التركاوي

وزارة االدارة الال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-05حماه05030034718فاطمه

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08حماه05070017997رجاء ديبربى أكرم ديب1101409211166

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140011728بشيرهمريانا سمهد الداله1101509211167

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1977-09-20حماه05170046567رغيباغاده ابراهيم حسن1101609211168

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

377كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال62.6219970

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال223.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05150081441فتاةياره ابراهيم درويش1101709211169

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1689.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-27حماه05010740390مهاوالء محمد سليم الكردي1101809211170

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةنعمال3099.0020130تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1994-08-09حماه05160004143ندىعالء محمد وسوف1101909211171

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 305فني ميكانيك

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة الال1539.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100021145فلاير الشاويشمحمود زياد شاويش1102009211172

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 36جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الشؤون الال138.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-02-14حماه05150026128أمينه ناصرلبانه محسن اسماعيل1102109211174

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1749.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-11-14حماه05150047588سحررنيم علي علي1102209211175

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1995-01-30حماه05160013313ليناكامل عماد رستم1102309211176

الصناعي

2166معلم حرفةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال63.9220183تبريد وتكييف

المعهد اعداد معهد1993-01-04حماه05010459012شهيرةملك متري عساف1102409211177

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.6520120تربية فنية

وزارة التجارة الال2188.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-30حماه05140019778مجيدهفرح مغصب قصيبي1102509211178

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1989-01-10حماه05140012318منيرهداليا نديم التع1102609211179

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال76.8220100إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1997-06-30حماه05030010067هنديخضر محمد الرمضان1102709211180

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال72.6820182

وزارة االدارة الال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-19حماه05150047607سفيرهلبنه فارس علي1102809211181

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-02حماه05010326590نزههعال حسن نداف1102909211182

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال153.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حماه05140014158منيرهاياد نديم التع1103009211183
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-20حماه05140008560نوفهختام جهيد حميره1103109211184

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-20حماه05010325004سميرهرغداء اديب نداف1103209211185

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1361.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-15حماه05010435327هناءوالء احمد االبراهيم1103309211186

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-03-11حماه05160011034وزيره العمشهآسيا يونس الحسن1103409211187

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال62.7520110أسواق مالية

وزارة االدارة الال130.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-12حماه05140006845وفيدهأمجد توفيق أسعد1103509211188

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010580349خديجةزياد كمال الحسن1103609211189

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2069مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2137معلم حرفةوزارة التربيةالال64.7120204

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1594.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-06حماه05090002959وحيدهشهناز قاسم عيسى1103709211190

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-02حماه05010547621ناهدهانعام أحمد العبسي1103809211191

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال85.0820090

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010548338عزوزعال ميليد الجمال1103909211192

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6720180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1984-08-20حماه05100050562كوثرعفراء كاسر ديوب1104009211193

الزراعي

وزارة التجارة الال73.8720050انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 304فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-27حماه05030058801مديحة ابراهيمعبير فريد فرحات1104109211194

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال2183.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-27حماه05020043607سميهدعاء محمد نور البكور1104209211195

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال2441.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05050168121ازدهارهال امجد سفر1104309211196

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1104مراقب

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1026مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة التجارة الال1749.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-11حماه05050004174نصرهزينه علي محفوض1104409211197

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-05-08حماه05010548422رماأريج مطانيوس الجمال1104509211198

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4220200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05050087033براءهلجين محمد غالي1104609211199
وزارة الزراعة الال410.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-20حماه05050045636انتصارشمسه عناد نصره1104709211200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-04حماه10100002450رجاءهنادي منذر أبو شاهين1104809211201
المعهد التقاني معهد1995-08-11حماه05150010939سوسننرمين علي داؤد1104909211202

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال70.6920150التصميم الداخلي

المحلية والبيئة

25مراقب فني

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05050109381صفاءهبة ياسر السخري1105009211203

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال86.3020200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

133مدقق مالي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010045336حزامي الرهوانعال نجيب الحداد1105109211204

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال59.7020100

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010045196انعاموفاء بركات سرميني1105209211205
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1380.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140026649تمرهتراث حسن الدق1105309211206

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-15حماه05130025204فدوىنواعم جميل خضور1105409211207
معهد التربية معهد2002-01-01حماه05010281306انعام العليعال موسى عمران1105509211208

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6720220رسم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2091.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010714429فاتنهديل حافظ الحسين1105609211209

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حماه05140001323نديمهأميمه عمران أسعد1105709211210

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2457.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-23حماه05160036791فوزيهاريج رفعت االحمد1105809211211
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-10حماه90050004732نيرة الخطيبهبة خالد بكر1105909211212

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07حماه05100016216اميرهبشرى يونس عباس1106009211213

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1659.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-27حماه05010178873انعامسميه بركات سرميني1106109211214

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100032531مريملبنى نمر علوش1106209211215
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-01حماه05030047608خالديهمريم محمد الخالد1106309211216

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-25حماه05100050417الهامريم أديب سليمان1106409211217

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال73.3620150تسويق

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة77عامل حاسب

تقاني

401

85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2160.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160036799فوزية العباسليديا رفعت االحمد1106509211218
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-28حماه90050005001ليلىرنيم احمد نبيل شيخ طه1106609211219

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1766.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-06-03حماه09010120438وفاءوليده بشار القاضي الحمزه1106709211220

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

المعهد التقاني معهد1985-05-30حماه05020022350رفيقهعالء مصباح عبد الرحمن1106809211221

الصحي

399مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحةالال82.8820060صيدلة

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1931.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-28حماه05050183820فاطمه زيدانريما عدنان الدبيات1106909211222

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال458.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-01-01حماه05160039901حنيفهاباء عادل صامان1107009211223

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-04-01حماه05010477609ناديهدحام احمد الخالد1107109211224

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربيةالال83.7820098

وزارة الزراعة الال520.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-22حماه05140030492سميرهعواطف ناظم درباس1107209211225

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة 2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3572.0020134ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1995-08-01حماه05150074555ليمونةيعرب محمد حسن1107309211226

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1857.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010948719شهامةمرح جمال فطراوي1107409211227

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05010582918عبيرصقر عبد الكريم السالمه1107509211228

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7020211

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال125.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-03-28حماه05010584787امونردينه خالد الحسن1107609211229

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1978-01-04طرطوس05150070635نجيده حسانديانا احمد علي1107709211230

إلدارة األعمال 

والتسويق

401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال77.4220040سكرتاريا

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06حماه05020005098ختامليث جمال خليل1107809211231

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-16حماه05140015995سريرهغيداء شاكر رستم1107909211232

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-20حلب02090016578فاطمهغاده مصطفى المكسور1108009211233
وزارة االدارة الال1724.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010164027انصافسجى بدر الراس1108109211234

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-20إدلب07110078662فاطمهرسام علي الحمد1108209211235

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

التربية معهد1990-09-04حماه05050004630فاطمهلبنى عدنان الدبيات1108309211236

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2820120

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1817.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حماه05020052744خشوفساميه احمد زيدان1108409211237

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-08-16حماه05050137130ريزامرنا نصر ابو اسماعيل1108509211238

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8220130تربية موسيقية

وزارة االدارة الال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-07حماه05010164026انصاف الراساسماء بدر الراس1108609211239

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد التقاني معهد1985-02-01حماه05140003736فريزهأمجد أمين سلمان1108709211240

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4720080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-23حماه05140004851كوكبسكون يونس سلوم1108809211241
وزارة الزراعة الال369.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05150008748سحرنهى علي شاهين1108909211242

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1373.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140005670آمالأحالم منذر ديب1109009211243
المعهد التقاني معهد1995-02-03حماه05070043821فاطمهايمان جمال زيتوني1109109211244

التجاري

380كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة المالية378كاتب رئيسيوزارة الماليةالال69.2320160تجاري مصرفي

المعهد التقاني معهد1985-01-20حماه05010145241نادرهنور زياد العلواني1109209211245

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال74.7620050سكرتاريا

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة الال169.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05حماه05010079809تركيةعلي محمد العيسى1109309211246

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3032.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05160036881سحرفتوح علي حسن1109409211247

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-05حماه05160012558فاطمةبشرى عيسى مصطفى1109509211248

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1876.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05210046458مكيهساره حسان العثمان1109609211249

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1198.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05020074860مفيدهبيسان فيصل خالد1109709211250

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2034.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20إدلب07090206982بسمةافراح زهير الطه1109809211251
358كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة الماليةنعمال1455.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-03-10حماه05050032564ختاممرح عبد الرحمن سلوم1109909211252
المعهد اعداد معهد1999-03-01حماه05020074920فاطمهشذى أحمد محمد خالد1110009211253

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.2520220تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05140016330صديقهأماثل حسين بويشي1110109211254

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05030016763لودي النادرآنا مرشد بواكم1110209211255

للصناعات 

التطبيقية

264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال75.6520110كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1569.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100043963عبير احمدسيدرا اسماعيل احمد1110309211256

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3244.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-07-24حماه05050042268وفاءثراء باسم زهره1110409211257

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1322.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21حماه05100043982عبير أحمدبشرى اسماعيل أحمد1110509211258
المعهد التقاني معهد1999-01-13حماه05160008281سعادنسرين عبدو المصطفى1110609211259

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال79.2220190طب طوارئ

وزارة الزراعة الال325.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-11حماه05050051334نعيمهمادلين علي سفر1110709211260

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1104مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1993.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140021673عبورصفاء سعيد حمدان1110809211261

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1997-08-10حماه05100011956مانيارشا نايف تركيه1110909211262

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة التجارة 2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3200.0020150

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة الال174.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05010637973ثناءايمان عبد الجبار االسطه1111009211263

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال136.0020108علميثانوية عامةثانوية1992-06-25حماه05100066583حليمهعالء الدين محمود ويسف1111109211264

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حماه05010207812باسمههبة محمد نواف العلواني1111209211265

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال826.0019970ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-05-21حماه05050092030صباح أحمدنورا كريم الحايك1111309211266

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2100.0020137أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01حماه05020011260فاطمهمصطفى عبد هللا الحبروم1111409211267

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2055.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حماه05160017150اتحادلبانه محمد شمالي1111509211268

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-10-13حماه05050072221لميسرنا علي كرديه1111609211269

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال69.9120120المساحة

المائية

973فني

وزارة االقتصاد الال1392.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010397085صباح زقزوقعبير صفوان شيخ خالد1111709211270

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1673.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05140036826ايرادآيه محمد سلطان1111809211271

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة التجارة الال1773.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-15حماه05090018509ريم الحاجرهف عبد الهادي الحاج1111909211272

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1759.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-27حماه05090008256حنانريتا محمد رستم1112009211273

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-14حماه05030022956غنجهناريمان حسن الحسن1112109211274

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال86.1320200طب طوارئ

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2322.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140019622طورانالنا اكرم عديره1112209211275

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد اعداد معهد1993-02-04حماه05050160345رومندهماريا ظاهر فطوم1112309211276

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2020130تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال353.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-01-01حماه05070027732فاطمهأميره خالد األحمد1112409211277

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعةالال446.0019900ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1970-04-26حلب07160024603نعماتغزوة محمد غازي الحيط1112509211278

األولية والبضاعة 

الجاهزة

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة280

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-24حماه05100023140سعدهمهند علي محفوض1112609211279

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد اعداد معهد1998-09-13إدلب07010075862ندىحال هيثم مناع1112709211280

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5720180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020148أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-12حماه05120020023سعداميالد يوسف صالح1112809211281
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-02الالذقية05140019597طوراناسيمه اكرم عديره1112909211282

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1625.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010724518ثناء شيخ خالدتسنيم سامر كليب1113009211283

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 974فنيوزارة الموارد المائية1105عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3270.0020143حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-04-21حماه05200061616زينب علواناسامه ابراهيم العلوان1113109211284

الداخلية وحماية 

المستهلك

294فني لحام وحدادة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-01حماه05100023394سعادنداء يوسف سمره1113209211285
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-20حماه05140018552سورياصباح نظمي حسن1113309211286
المعهد اعداد معهد1980-07-20حماه05100023398سعادمنال يوسف سمره1113409211287

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1320050تربية موسيقية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2245.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01حماه05010499346نزيههعامر محمود ورار1113509211288

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010518990كريمهجيما الياس حساب1113609211289

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.9620210تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20حماه05160001203وجيهههزار سعيد ناصيف1113709211290
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2045.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020096147هيام القاسمخوله جمال القاسم1113809211291

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1762.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-02حماه05160001197سندسالرا مرتضى الميهوب1113909211292

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-06حماه05090019012مريم زيدريم اسماعيل القدموسي1114009211293

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1928.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-05حماه05010042324فدوىغفران محمد يحيى الحمدي1114109211294
المعهد التقاني معهد1977-01-01حماه05050130370مديحهملك ناصح سلهب1114209211295

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 987كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال69.5819980(قديم)إدارة 

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة الال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10حماه05010789634فاطمهصفاء زكريا خلوف1114309211296

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-26حماه05070016544سحر السليمانايه عماد سليمان1114409211297

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05090005955ليلىنهاد امين زيدان1114509211298

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالنعم215.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-04-29حماه05150105102ظالللميس محمد علوش1114609211299
وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال141.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-06-09حماه05010761587نوالعبير ممدوح الحداد1114709211300

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-31حماه05160040464لميسثروت عبدو صالح1114809211301
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-13إدلب07090071226سهام الدبساويمالم عبد الرحيم الصبوح1114909211302

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1983-03-06حماه05210033113صبحيةتغريد يوسف الجوير1115009211303

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.9120040تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2527.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10حماه05200019555سلوىغادة حبيب عفور1115109211304
المعهد اعداد معهد1987-08-01حماه05020061266حفيظهرجاء ابراهيم العزو1115209211305

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2520070تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08حماه05050007117مجيده فهدفرح خضر فهد1115309211306
وزارة الزراعة الال987.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-01-01حماه05050028225فاطمةسها هشام سليم1115409211307

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال285.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-08-25حماه05100017333فضةوفاء محمود بشالوي1115509211308

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1108مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1109مراقب

واإلصالح الزراعي

1110مراقب

وزارة الزراعة الال61.2320010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-05-14حماه05100017706بديعه يوسفشروق علي جناد1115609211309

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال131.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-10حماه05200000757تغريدماري ايليا سمعان1115709211310
وزارة الزراعة الال263.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-07-01حماه05100017309فضه ملحمهناء محمود بشالوي1115809211311

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1108مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1109مراقب

واإلصالح الزراعي

1110مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1766.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21حماه05010636856جوريهاسماء عوض الخضير1115909211312

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2142.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01حماه05010076867بدريههدى عبد الكريم ابو ربعيه1116009211313

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-02حماه07020029272فاطمهاالء احمد االحمد1116109211314

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال65.5720200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1989-06-20حماه05030019741هيامليان مسلم الدرغام1116209211315

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال62.1620100األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-10حماه05140008662وجيههعلي سليمان جزعه1116309211316

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01حماه05020139756ختاممحمد جمال خليل1116409211317
وزارة الزراعة الال413.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-10-11حماه05050105544ايفونرال حسين ديب1116509211318

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-25حماه05140025448هيامانسام عقل عديره1116609211319

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140005115بلوره ضاهرصبا نادر أسعد1116709211320
58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال205.0020049علميثانوية عامةثانوية1985-09-19حماه05150069608سورياسامر رمضان العدبه1116809211321
المعهد التقاني معهد1984-12-07حماه05140010770انيسهمجدلين شهيد ديوب1116909211322

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.4920080إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05150041216تماممرح تيسير عبد هللا1117009211323
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وزارة الزراعة الال3908.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01حماه05170018092سميه محرزجنان انيس سليمان1117109211324

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

986كاتب رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال172.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05160013909خطيرةمحمد رجب وسوف1117209211325
المعهد اعداد معهد1991-01-01إدلب07110017052مجيدةسالم احمد الحمو1117309211326

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0220120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد2000-08-19حماه05170018095سميهطالب انيس سليمان1117409211327

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةنعمال62.8320210

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150027606نهلىشعيب محمد عنقا1117509211328

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2920200

المعهد التقاني معهد2001-07-23حماه05010182905فاطمهرنا احمد ابراهيم1117609211329

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال77.5520210طب طوارئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160013798انعامبراءه محمد محمود1117709211330
المعهد التقاني معهد1990-03-07حماه05140025439هيامسلمان عقل عديره1117809211331

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال77.14201110تسويق

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2277.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-25حماه05120017839نعيمهثراء أحمد حموده1117909211332
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-12حماه05150053930ليمونهيارا محمد حسن1118009211333

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1986-01-01حماه05010649857امينهعالء احمد االسماعيل القاسم1118109211334

الصناعي

2167معلم حرقةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربيةالال84.2120052تبريد وتكييف

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-04حماه05010443085نوفةعهد ايمن السلوم1118209211335

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2478.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01حماه05120017843نعيمهشادي احمد حموده1118309211336
المعهد التقاني معهد2000-07-04حماه05170027193هناءمايا جمال سالم1118409211337

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال83.1320210طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

8

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1676.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05120044926مريم الجاسمليلى احمد الحسين1118509211338

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-12-26حمص04200049603شرفسوزان جمال عارفة1118609211339
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-15حماه05020101880أملبدور محمد ثابت الحاج أحمد1118709211340
المعهد التقاني معهد1993-06-01حماه05210020325هيامهبه حسين البكور1118809211341

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.5020150بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 234مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05120023907منيرهغانه حسين احمد1118909211342
المعهد التقاني معهد1998-02-27حماه05140002014فداءهال رعد حميده1119009211343

الطبي

391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.6620200تخدير

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1208.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-25حماه05030001202سميرهروان عمر عموري1119109211344

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-05حماه05100027482دولهفاطمه وحيد السلوم1119209211345

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-04-15حماه05020049996سهاموالء زياد العبيدي1119309211346

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال77.6920210تصميم داخلي

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1947.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25حماه05100027501دوله الغزيلأميره وحيد السلوم1119409211347

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100023395تركيهحسين علي اسماعيل1119509211348
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15حماه05100036368وفيقهشذا علي ابراهيم1119609211349

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2065.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05010428268سمرحكمت محمد عصام بارودي1119709211350

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال141.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-03-15حماه05010312241مريماحمد حسن العمر1119809211351

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1985-03-16حماه05170011376ريمهحكيم شعبان ديب1119909211352

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال65.3020088محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 31محاسب

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 90منشئ رئيسي

للرقابة المالية

18مدقق مالي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-15حماه05010299339ضحيهشاديه احمد الشنتوت1120009211353

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-28حماه05150072226بندرصبا راتب جفول1120109211354

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال74.8620070كهرباء

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة الال1646.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010081391بدورحسام غسان بستاني1120209211355

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2187.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010040301نعمات االبرشاكرم بكري الزعبي1120309211356

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-08حماه05150009668رجاءلبنى احمد شتات1120409211357
المعهد التقاني معهد1998-05-06حماه05010933665فاطمهنور زين العابدين جوالق1120509211359

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال76.9020180

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة االقتصاد 43

والتجارة الخارجية

366منشئوزارة المالية134فني

المعهد التقاني معهد2000-01-15حماه05010608160فاطمهردينه عناد السلوم1120609211360

للحاسوب

2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2120200شبكات حاسوبية

وزارة التجارة الال186.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010305737صبوحمنى خالد البرغش1120709211361

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1290.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-17حماه05010352772ميساءرحمه هللا خلدون الحالق1120809211362

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1638.0020210علميثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05150029273دالل غضنفرآيه علي القرق1120909211363

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-08-14حماه05010513501حسناء سرمينيعالء ابراهيم غزال1121009211364

الطبي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال79.6120048أشعة

المعهد التقاني معهد1991-01-02حماه05150029269داللامال علي القرق1121109211365

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال81.9420100

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق
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المعهد التقاني معهد1999-07-07حماه05120013629أريجابراهيم سالم سوادي1121209211366

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحةالنعم71.7120190كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 38

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

16

المعهد التقاني معهد1993-06-01حماه05050090890غادهجمانه رشيد العطار1121309211367

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال67.0620140التصميم الداخلي

المائية

973فني

وزارة التجارة الال1679.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05110106691ميادهفاطمة الزهراء محمد البكور1121409211368

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1941.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-25حماه05010004243وفاءلما عبدهللا الحالق1121509211370

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05110064179سهامنور ضمران الفجر1121609211371

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية954فنيوزارة الموارد المائيةالال66.6420180المساحة

وزارة االدارة الال1649.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-30حماه05150027429احالمحنين هيثم سليمان1121709211372

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1979-01-03حمص05220020643عيوشنجوى نجيب المصطفى1121809211373

الزراعي

وزارة التجارة الال61.1720000إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 299محلل مخبري

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-01-02حماه04120050378روزينهغزل فريد ناصيف1121909211374

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.5720160تربية فنية

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05190007795روسيا اسعدرنا صالح سلمان1122009211375

الصحي

392مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحةالال75.9020180تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-03حماه05170007509نهيده حسنسالف محمد بركات1122109211376
وزارة التجارة الال1674.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-11حماه05010339193سعادحنين غسان االسعد1122209211377

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية290

المائية

951كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1784.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02طرطوس10010139188سكينهزينا محمد محمد1122309211378
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05010221319رفدهنعمت محمد عزكور1122409211379

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1995-02-25حماه05010221676اسيانور عمر العمر الدخيل1122509211380

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال76.9220200تصميم داخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع47

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االقتصاد الال1833.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05170007514نهيده حسنمرام محمد بركات1122609211381

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1992-01-19حماه05030058280لطيفهوئام نبيه االبراهيم1122709211382

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال68.0620120

المائية

968فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حماه05010199551مريم االبراهيمساميه علي اليوسف1122809211383
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05020105652رغداء خضورآالء علي خضور1122909211384

للحاسوب

وزارة التجارة الداخلية 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.4220210شبكات حاسوبية

وحماية المستهلك

371كاتب رئيسيوزارة المالية296فني صيانة شبكات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05150103276ميساءمرح محمد حمود1123009211385
وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال1894.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-05-03حماه05010421780سمارعلي ياسر علي1123109211386

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال225.0019983ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-02-20حماه05050043199هدوه عمرانأيمن حسن بربر1123209211387

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01حماه05170033956ليلىمريم محمد ابراهيم1123309211388
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-15حماه05030027661فريده علي الونوسرنده علي الونوس1123409211389

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-05-27حماه05050072687ماجدهديانا طالل الحاج1123509211390

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5620130تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-18حماه05050024186ثناءغنوه محمد الشعار1123609211391
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-23حماه05050085348امالياغرام محمد مقصود1123709211392
355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1110عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال3964.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-06-08حماه05170047023عايده حمودنعيمه عيسى خطيب1123809211393

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2336.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120027933صفاء رحالهديل محسن سليمان1123909211394

والبيئة

وزارة االدارة 2منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

7شرطي

المعهد التقاني معهد2000-07-12حماه05150052295ريماغزل اياد شراره1124009211395

للحاسوب

2156معلم حرفةوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدل2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3220200حواسيب

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10حماه05010134854وضحهسلمى يحيى السلوم1124109211396

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2060.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-20حماه05050033255ناريمانمعن محمد الدرميني1124209211397

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-20حماه05120045705فريده المرعيزهور حسن الخليل1124309211398

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010482126فايزهدعاء محمود زريق1124409211399
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1486.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050024211ثناءانغام محمد الشعار1124509211400
المعهد التقاني معهد1999-07-27حماه05150031837غاده بركاتيامن كامل المحرز1124609211401

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التجارة الداخلية 572مساعد فنيوزارة الدفاعالال66.4620211

وحماية المستهلك

وزارة التعليم العالي 313فني قبان أرضي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حماه05090022871كرجيهاصالة علي حيصو1124709211402

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2201.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010335680رومنداوسام هيثم زيود1124809211403

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال403.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-05حماه05100014509شهيدهعبدو غسان سنكري1124909211404

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

218مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-01-02حماه05030044571سناءعبير عيسى السليمان1125009211405

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.4620190تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-03حماه07240055999أميرة حالسهنود مظهر محفوض1125109211406

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010335698رومنداوسيم هيثم زيود1125209211407

للحاسوب

مصرف سورية 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال65.8620160شبكات حاسوبية

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

2128معلم حرفةوزارة التربية78

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-15حماه05170002272رغيبهنادين عيسى منصور1125309211408

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1992-09-17حماه05050003103فايزهغيداء احمد الديبات1125409211409

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال69.0220130دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة التجارة الداخلية 1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال3258.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-02-02حماه05160048988لواءمها صالح اليوسف1125509211410

وحماية المستهلك

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل301فني لف محركات

وزارة التجارة الداخلية 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال141.00201010علميثانوية عامةثانوية1993-01-31حماه05200094149هناء فارسنضال حسن نمره1125609211411

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الموارد 369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2197.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05150043779فلايراريج سليمان جمول1125709211412

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1771.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حماه05030053803بسيمهياسمين وليد العلي1125809211413

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال371.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-12حماه05050085360اماليارشا محمد مقصود1125909211414

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 222مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1762.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-23حماه05150047663اسمهانزهره علي ابراهيم1126009211415

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاتي معهد2001-03-15حماه05010712154ريمهفاطمة محمد االبراهيم1126109211416

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال85.6420210تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1994-06-01حماه05120042903عنودمحمد جمعه المحمد1126209211417

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5520160انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2001-07-17حماه05010426144زهريه الخضورياسمين علي العلي1126309211418

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7820210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2121.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-13حماه05170004765سعادرهف احمد نعمة1126409211419

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10حماه05170042273عزيزةمجد خضر ابراهيم1126509211420
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-15حماه05050129700نعمتزهور عبد الكريم الشعار1126609211421
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2169.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030059112وسامهسالم محمد الفياض1126709211422
282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-15حماه05140023961هدا غنيجهرجاء حمدان غنيجه1126809211423
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال149.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-10-01حمص04060023541سريه الياسفاتن سليمان سلهب1126909211424

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االدارة 290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2405.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-01حماه05050129640زهورميالنا سمير سعد1127009211425

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1557.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020020492انصافنجاح محمود المحمد1127109211426

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-03-26حماه05170045813سهيله شاهينلبنى عبد اللطيف منصور1127209211427

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال66.9020130

المائية

973فني

وزارة التجارة الال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-22حماه05150008474صباحرنين محمد عيروطه1127309211428

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد2000-06-19حماه05150023141ثائره علوآيه سيف الدين جعيلي1127409211429

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال71.6720210مصارف

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-18حماه04140043877رحابمنال شهاب وسوف1127509211430
المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010231009فكتوريا االحمدزهور نصر االحمد1127609211431

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7520210تربية فنية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010058871شموسغيداء عبد الرزاق عزكور1127709211432

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.7220170

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

275كاتب ضبطوزارة العدل43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01حماه05170027205ليلىراويه يونس عيسى1127809211433
المعهد التقاني معهد1990-05-01حماه05050093460ثناءلما علي زوده1127909211434

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة372كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال75.9820110تجاري مصرفي

المعهد التقاني معهد2002-01-15حماه05050012663هناءرزان عمار القطريب1128009211435

للحاسوب

2312معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4620220شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1823.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13حماه05150073118دالل فضهيوسف عبد الكريم خضور1128109211436

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد اعداد معهد1996-01-30حماه05160004145ندىدياال محمد وسوف1128209211437

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7120160تربية فنية

85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال124.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-07-03حماه05160049953حسنهغصون محمد غانم1128309211438
المعهد التقاني معهد1990-08-21إدلب07210076784اديبةميناس زكريا سرماني1128409211440

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.2220110

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05200078236كليله احمدمريانا انور محمد1128509211441
وزارة االدارة الال1737.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-09حماه05100011353جميله سلومالياس اديب نسب1128609211442

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 36جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

عبد الوهاب محمد عدنان 1128709211443

عنبر

المعهد التقاني معهد1989-07-09إدلب07240014190حميده

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.80201110

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-06حماه05010281483منالاروى باسم الخلوف1128809211444

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال113.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-10حماه05100042238حبابهاحمد سلوم سلوم1128909211445

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المعهد التقاني معهد1999-03-25حماه05150005778فائزهشذى محمد صعب1129009211446

للحاسوب

2131معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال78.7320190شبكات حاسوبية

وزارة االدارة الال124.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-05-01حماه05100001723وطفهوائل منير موسى1129109211447

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد التقاني معهد1986-09-08حماه05150056731هيامشذا حكمات عاقل1129209211448

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.3220060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-10-27حماه05150008466صباحعطاء محمد عيروطه1129309211449

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية953كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال58.5920140مصارف

وزارة الزراعة الال445.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-05-01حماه05140026707نديمهسناء حسن محفوظ1129409211450

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 218مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1990-04-01حماه05150056740هيامهزار حكمات عاقل1129509211451

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال74.3620100التصميم الداخلي

المعهد تقاني معهد1987-01-03حماه05010210627حياهرغدا نادر الرحمون1129609211452

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.2520070مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال2855.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-05-20حماه05110040816حسنه رضوانايه نمر شامو1129709211453

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05160002490اغراءروز اتمن زيود1129809211454

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.0420210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2068.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06حماه05100031500نافله شوشاناقبال حسن بركات1129909211455

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال124.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-07-10حماه05160009226حميدهدارين محمود احمد1130009211456

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الال145.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-05حماه05020042329مريممهى عبد القادر الحاج علي1130109211457

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1875.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-23حماه05010315489فوزه الحاج حسينفاطمة فضل أحمد1130209211458

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05010328354أمينهسميه محمود السلوم1130309211459

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1976.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-17حماه05050113875عاليارا حسان الحركه1130409211460

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1974-03-10طرطوس04010033098دالل زينهمنى محمد صقر1130509211461

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1819950تربية فنية

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-20حماه05120009607ختام معطيغزل حسني سلوم1130609211462
المعهد التقاني معهد1993-06-01حماه05010312430فوزههاديه فضل احمد1130709211463

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدل2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5220170

المعهد التقاني معهد1986-08-01حماه05030016982أمالايهاب غالب األزون1130809211464

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال68.4820094الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد التقاني معهد1992-11-18حماه05010157071غادهاسيا احمد االحمد1130909211465

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.0320130

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة الزراعة الال404.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-03-03حماه05050096175خديجهعبير فايز زعير1131009211466

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05050113174سوريهلبنى محمد كنجو السليمان1131109211467

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال80.9920200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

241مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2486.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010182902مريم االسعدخالد رياض االسعد1131209211468

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1998-01-03حماه05120037450زهور مهناحنين محمود اسماعيل1131309211469

للحاسوب

2071مدرس مساعدوزارة التربية2148معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4720170شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-02حماه05010376430يسرىغفران سليمان القاسم1131409211470

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2368.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140002665زينهياسمين انور محمد1131509211471

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-23حماه05150024637فاطمهتغريد حسن وقاف1131609211472
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-03حماه05200096880ليندا الرمضانرند مفيد فاضل1131709211473

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14الالذقية06200053748حياةربا منير السنكري1131809211474

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-04-21حماه05200002011حنان الثلثماري يوسف الديوب1131909211475

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1720210تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-23حماه05100049342لمياء احمدأياد مصطفى الجاسم1132009211476
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-16حماه05050168438غصون األحمدفرح ماجد جوخدار1132109211477

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

الجهاز المركزي الال269.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-20حماه05160025726سعادهناء يحيى عثمان1132209211478

للرقابة المالية

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل1027مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة الال1498.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05160026188منالغزل حسن ابراهيم1132309211479

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-18حماه05150109263نوالمايا علي موسى1132409211480

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05100000768صديقه ديوبنجاة امين خابوري1132509211481

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2255.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10حماه05100044908سميره شاهينمادلين أسعد سالمة1132609211482

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-01حماه05160009892اديبهفاتن يوسف اسعد1132709211483
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

سعاد السليمان بيان عامر االسعد1132809211484

الرحال

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1746.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-09حماه05010271037

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1323.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-13حماه05090002691ميساءحنين هايل مره1132909211485

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون النعم1805.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-08-01حماه05010165045رجاءرهف شعبان عنوش1133009211486

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الشؤون النعم1907.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010165057رجاءبتول شعبان عنوش1133109211487

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-01-03حماه05050063051اسعافربا محمد زريق1133209211488

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3220090تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-18حماه05150021459اغنارزهراء غصوب اسعد1133309211489
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-05حماه05010543552سوسنصفا عبد الجبار الطويل1133409211490
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-06الرقة11010307375سهيلهرنا تاج الدين زينو1133509211491

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-20حماه05010156930منى الحمودسها لؤي الباكير1133609211492

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-07-20حماه05010293038نزههراما يوسف االحمد1133709211493

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال72.4720110

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-13حماه05050105239دارين زعيرميرا حسان فرحه1133809211494
المعهد التقاني معهد1999-01-25حماه05160047026هدى نيصافيغزل احمد المحمد1133909211495

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 970فنيوزارة الموارد المائيةالال70.7620190تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

282فني كهرباء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05150066202رئيسهصفاء محمود احمد1134009211496
282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05150094527سعده محفوضاريج توفيق البدر1134109211497
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-09دمشق05180012959فاطمه عقولوفاء عيسى عقول1134209211498
1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال4117.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1995-06-24حماه06100063534سلمى عباسمريم حسين عبدالغني1134309211499
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-04حماه05120050580فاطمةهناء ابراهيم سلمان1134409211500
وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2403.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05030008942ظهيرةرهف رمضان الرمضان1134509211501

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه05010442797امينهفاديه منير حيدر1134609211502

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2336.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-05حماه05030008635حميدةريم عيسى االحمد1134709211503

المائية

972كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1978-08-01حماه05020031224سعادالهام عبد الحميد الياسين1134809211504

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.9020000تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1807.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-25حماه05010539316زمومحمد حسن اللطميني1134909211505

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2133.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01حماه05030022678فريزه سليمانهدى نصر سلوم1135009211506
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05150046595يسيرهمرفت محمد محمد1135109211507
المعهد التقاني معهد1984-04-20حماه05100040070بربهان حميدوشمريم فارس ديوب1135209211508

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.5820050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-12حماه05190001635هفاف محمدعفراء موفق صقر1135309211509
المعهد التقاني معهد1998-02-27حماه05010232230صبحيهفاطمه أحمد المنصور1135409211510

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.2220180صيدلة

المعهد التقاني معهد1999-02-23ريف دمشق03270000750مرفترغد مصطفى ريحانيه1135509211511

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال82.8920200

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 29

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مراقب فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

28

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-16حماه05120038636املرشا ابراهيم زرقه1135609211512

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140019692مياده كزيلكفاطمه محمد بردان1135709211513

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05حماه05180020390فاطمهريده محمود عيسى1135809211514
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010235467زهرهديمه صالح الصالح1135909211515
وزارة االدارة الال259.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-20حماه05050009075منىحنان سمير عباس1136009211516

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 1002عامل مخططات

للرقابة المالية

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة1026مستثمر حاسوب

األولية والبضاعة 

الجاهزة

280

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140026209سيران حمودريم هاشم اسماعيل1136109211517

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2951.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-28حماه05150017033مارليم وسافلجين نزار ريشة1136209211518

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-04حماه06190011742كوكب مرادنرجس نديم مراد1136309211519

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال371.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-03حماه05140011466فيروزطروب طاهر ابراهيم1136409211520

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة الال295.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01حماه05140002454ظريفه عليسالم صالح حمود1136509211521

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1285.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010738058صفاءنعمه هللا بسام جنيد1136609211522

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال134.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-11-05حماه05170012005كوكببيداء بدر سلوم1136709211523

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المائية

951كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال109.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-06حماه05150039120كليالعارف علي عباس1136809211524
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حماه05110059843عصريهكريمه عبد الرحمن البكور1136909211525

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2135.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-26حماه05190017272ميساء صالحهدى عيسى معال1137009211526

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 289مدقق

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1972.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-31حماه05150028202سلمى الداليرنا عدنان بصل1137109211527

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-14حماه05050161936غاده بدورنورا تاج الدين القصير1137209211528

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال65.9520140كيمياء النسيج

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 312أمين مستودع قطع تبديلية

وحماية المستهلك

303فني غربلة
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-05حماه05160006143مفيدههنادي عادل مخلوف1137309211529

المحلية والبيئة

9شرطي

المعهد اعداد معهد1990-01-01حماه05200003966ميسساره وحيد قاموع1137409211530

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.8720100تربية فنية

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-03حماه05100050335نجود يوسفديانه رفعت يوسف1137509211531
المعهد التقاني معهد1990-01-08حماه05150078893فلايرمرهف معين شيحا1137609211532

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال85.3820119التصميم الداخلي

المائية

973فني

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1653.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-15حماه05180031826الهامبتول علي مصا1137709211533
وزارة االدارة 959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1412.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150060888رساله ديوبحال محمود الكيبي1137809211534

المحلية والبيئة

29جابي

363كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1407.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-01-24حماه05010037834مها جوالقآمنه هنيدي أبو علو1137909211535
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-16حماه05190013870مناليوسف مظهر صقر1138009211536
المعهد التقاني معهد2000-04-22حماه05150085648سعادمرام بالل علي1138109211537

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.7320200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

297خبير تعقيم

المعهد التقاني معهد1990-09-23حماه05210003547هاله باشوريحمزه محمد العوض1138209211538

الصحي

395مساعد فني أولوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال71.88201110أشعة

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةنعمال151.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-02-18حماه05050122000نجاحمها ميشيل وسوف1138309211539

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1990-09-23حماه05210003549هالهمصطفى محمد العوض1138409211540

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

وزارة التعليم العالي الال71.79201110كهرباء

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 16

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

406مساعد فني أولوزارة الصحة18

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2506.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-03-20حماه05030011344سعاد سالمهيوسف عيسى السلوم1138509211541
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1231.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05200063014أمينه االمانتسنيم محسن االمان1138609211542
المعهد التقاني معهد1994-10-01حماه05140029219راميااسماعيل عكرمه خليل1138709211543

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال72.1120173طب طوارئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10حماه05170003096يسرهرشا احمد صبحه1138809211544
وزارة الزراعة الال311.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-26حماه05060010192سميرةدارين جودت ابو حالوي1138909211545

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-25حماه05110095255هندسمر عبدو دبيس1139009211546

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2158.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حماه05020151505سعادأسماء طارق عبد الرحمن1139109211547

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-24حماه05140010931جميلهعادل رامق حسن1139209211548

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال843.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-09-09حماه05140011436فيروزغفار طاهر ابراهيم1139309211549

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الموارد 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال277.00200610كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-06-01حماه05220004617كريمه المحيميدفداء احمد المحيميد1139409211550

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة الال135.0020065أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حماه05010297427سميهزياد عبد الغني حنوف1139509211551

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05120021923مريمياسمين سمير يوسف1139609211552

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االقتصاد الال166.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-25حماه05150049457شفيقهسلوى محمد وسوف1139709211553

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1866.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020056522مريم الرجبخديجه بهجت العزو1139809211554

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ضحى محمد خير العساف 1139909211555

البرهو

الجهاز المركزي الال3276.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-07حماه05010478828عزيزه الشده

للرقابة المالية

وزارة التجارة الداخلية 1026مستثمر حاسوب

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2351.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01حماه05110001659فكيههايليان أحمد بناوي1140009211556

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-03-06حمص04230033994مهديهسراب طايع الخضر1140109211557

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0320210تربية موسيقية

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال133.0019940علميثانوية عامةثانوية1974-07-02حلب02360089820سهاممحسن محمد محمد1140209211558

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05020067718تركيه الشيخرحاب ماجد الشيخ1140309211559

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال71.3020190طب طوارئ

وزارة االدارة الال2202.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-29حماه05170023365لوريس عليزينب وائيل منصور1140409211560

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1920.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-03حماه05030052902لوزهفداء فايز عكله1140509211561

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال177.00200210علميثانوية عامةثانوية1982-06-01حماه05160032635شفيقةمحمود كامل ابراهيم1140609211562

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال3225.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-09-26حماه05150051434انعامنرمين موسى جوريه1140709211563

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة الال128.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-13حماه05220015226فاطمةلؤي طه الخطيب1140809211564

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل32شرطي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05180013285نوره حسينرنيم محمد سليمان1140909211565

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1620150تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-17حماه05120020822فاطمهلينا علي الحايك1141009211566

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2369.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-17حماه05110001648فكيهه سليطيناحسان احمد بناوي1141109211567

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1930.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-03حماه02030494867حوريه زينهنور حبيب علي1141209211568
وزارة التجارة الال2867.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-10حماه05150051496انعام النجمنيفين موسى جوريه1141309211569

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1103مراقب

المائية

984كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05010626904حنان السعدرهف عبد هللا نصار1141409211570
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1100عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2884.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-06-11حماه05150035097ريمعبد هللا ثائر عبود1141509211571
وزارة الزراعة الال899.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-11-05حماه05140027239نوريهروسيه خرفان إبراهيم1141609211572

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

225مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05150004943فدوى كاخيغزل مضر ابو الجدايل1141709211573

للحاسوب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال70.9320200شبكات حاسوبية

المعهد التقاني معهد1997-07-24حماه05050116843ضحىديانا علي كحيل1141809211574

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.7120180بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-01حماه05150057343فوزهابتسام صالح النجم1141909211575
المعهد التقاني معهد1994-03-22حماه05050043235وفاء صبحهيارا علي دال1142009211576

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربيةالال74.2320150

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150084246غادهحنان راتب رحمون1142109211577
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-08حماه05150084230غادهمها راتب رحمون1142209211578
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1388.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100040240مريم مياسهلين تيسير أحمد1142309211579

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100040233مريم مياسهحيدره تيسير أحمد1142409211580
أمل عبد القادر عبد هللا 1142509211581

االبراهيم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05020103684فاطمه العلي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10حماه05140027719زينب اسعدغرام علي محمد1142609211582

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال234.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-29حماه05140018593رشيدهرند مسرور حمود1142709211583

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-14حماه05100032939سعادشذى كاسر الشلي1142809211584
المعهد التقاني معهد1981-01-01حماه05140020043كفاروال شعالن بلوطه1142909211585

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال62.8320020

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاتي معهد1990-01-17حماه05220019286حليمهمجيده عبد العزيز الحسن1143009211586

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال64.5020180مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة الال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-21حماه05170004766سعاد صالحرغد احمد نعمه1143109211587

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1988-05-25حمص04080003805سيجر الحجيلونا علي اليوسف1143209211588

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7620080تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1350.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05020037618عويش عيدمريم عبد العزيز الحسين1143309211589

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-20حماه05150056746فاطمهرنيم محمود نصور1143409211590
وزارة الزراعة الال335.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-08-01حماه05140001198بهيرهلينا سرور مسعود1143509211591

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة الال215.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05150095541اعتدالهبه احمد سعود1143609211592

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-20حماه05120027565ورده عليهند محمود سبوع1143709211593

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2179.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010202398هناءنور عيدو الدالي1143809211594
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-18حماه05140003548احتسانايفان طارق اسماعيل1143909211595

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حماه05040011269فادياخالد ابراهيم الدعيمس1144009211596

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2367.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-21حماه05140006687حياة حمودفاطمه سوديف صبح1144109211597

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2329.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-04حماه05010803632ميادهراحيل حسين الخالد1144209211598
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-01حماه05100052469فريده مكيدوشليندا كامل محمد1144309211599
وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1574.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010310914سهامرزان سلطان الشعار1144409211600

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال194.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-13حماه05140011270مديحه عاقلكنار صالح عاقل1144509211601

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال343.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-03-25ريف دمشق03020012500ثناءهدى محمد سمير النزال1144609211602

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 287محاسب

وحماية المستهلك

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة285بائع

الجاهزة

273

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1998.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05120011867ميادهجمانه موسى الونسي1144709211603
وزارة التجارة الال2563.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-07حماه05140003760منيفهروال ايمان علي1144809211604

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال2508.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100051675بسمهدياال حسن سالمه1144909211605

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-05حماه05120011977غاده سالمهأحمد حسن الطويل1145009211606
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06الالذقية06200079235سهيلهوالء نظير بركات1145109211607

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2316.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100030020عبيرآيه علي ديب1145209211608

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حماه05010575601ملكروال عمر سالم1145309211609
المعهد اعداد معهد1987-09-20حماه05200005589سوسنجيانا اسامه عوكان1145409211610

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6920070تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-04-23حماه05050078806فداءفاتنه عبد الكريم الفيل1145509211611

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة المحلية 963فنيوزارة الموارد المائيةالال77.5020110

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

973فني

1110عامل مهنيوزارة الكهرباء407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال254.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-02-20حماه05150064405داللشريف فواز عثمان1145609211612
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-27حماه05150085643ميادهعالء احمد علي1145709211613
502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-05حماه05050094874موليهبشرى سلمان العمران1145809211614
وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال195.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-28حلب05120032763نجاح حمودشفق مخزوم حيدر1145909211615

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

368 من 280صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-05-14حماه05150049762ميادهريم علي الراعي1146009211616

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال84.9020150

المائية

979فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-18حماه05010086914فوزهمنى محمد الديوب1146109211617

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1979-04-10حماه05180014076سعادمحمد خليل رجوح1146209211618

الزراعي

وزارة الزراعة الال58.0120003تربية نحل

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1995-01-04حماه05120048089ليلىنغم محمد سليمان1146309211619

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.2520190تخدير

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال176.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-17حماه05150077004ليندابشرى علي احمد1146409211620

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05180020237نجيبهمريم محمد صالح1146509211621
وزارة التجارة الال2125.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05140034472داللسعد محمد بناوي1146609211622

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2050.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05030009815روزةيونس عيسى العلي1146709211623

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2311.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05120053443فاطمه خضورعلي معن محمد1146809211624
وزارة التجارة 269عامل لحاموزارة الصناعة956فنيوزارة الموارد المائيةالال3156.0020144حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1994-01-26حماه05050148195سمر سعدمصطفى انور موسى1146909211625

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني لحام وحدادة 

آالت غربلة

293

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01إدلب07090196086فاطمةنور الهدى موفق الشونة1147009211626

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2450.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-20حماه05030020710شمسه درغامرزان وهيب الدرغام1147109211627

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال3085.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-01-01حماه05050024445تميمهطارق بدر الدين عارفه1147209211628

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 228مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01حماه05100019068صفاءآالء محمد كردوش1147309211629

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1879.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-11حماه05150028461خديجههبه عاصف شحاده1147409211630

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الال302.0020033ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-01حماه05050145620ثرياحسن عبد الكريم البلعاس1147509211631

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 287محاسب

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

األولية والبضاعة 

الجاهزة

280

وزارة الشؤون الال164.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-15حماه05150054286حسنهزينب محمود سالمة1147609211632

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية279

وزارة التجارة الال201.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05120021881سعدهسمر حامد يوسف1147709211633

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الموارد 362كاتب اولوزارة المالية290

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2174.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-10حماه05030052264زهرهامنه محمد الدوكرلي1147809211634

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-27حماه05150027231صفيهملك ناصر الدين جندي1147909211635

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال62.6020100محاسبة

للرقابة المالية

وزارة االدارة المحلية 18مدقق مالي

والبيئة

وزارة االدارة 22محاسب

المحلية والبيئة

31محاسب

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-28حماه05200058760كمرهأمل خلف الكويسم1148009211636
المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05050034066سميحهاسامه محمد الحاج1148109211637

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2179معلم حرفةوزارة التربية2113معلم حرفةوزارة التربيةالال65.8420143

وزارة التجارة الال2007.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-18حماه05150080654داليالمى محمود عثمان1148209211638

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الشؤون 369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال179.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-05-30حماه05160025628ايداعريم عبد الكريم محمد1148309211639

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-28دير الزور09010221358ليلى اسماعيلحنان عبد الرحمن اليوسف1148409211640
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حماه05150013830داللدياال محمد عباس1148509211641

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05100045000هندمحمد علي يوسف1148609211642

المركبات

وزارة التجارة الال3103.0020150

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة307فني خراطة

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1992-01-15حماه05220012658هزارريم حسن المصري1148709211643

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحة399مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.6320170صيدلة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1632.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-24حماه05150078266هاللهنور شريف عباس1148809211644
502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2594.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20حمص04200053839جميله قاسمداليا عبد الرزاق بخيت1148909211645
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2166.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100057993ملكيرنيم محمود عليشه1149009211646
المعهد تقاني معهد1997-01-09حماه05080000982سوزانوئام عماد الدين عورو1149109211647

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.5320180مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال239.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-09حماه05050062169أملنهله احمد هابيل1149209211648
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-02حماه05050070963ريم الحالقإناره علي محفوض1149309211649

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-07-26حماه05050109727سهيلهنيرمين كريم زهره1149409211650

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6420110تربية فنية

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2003.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-11-06الالذقية06100049346فيروزحال عز الدين قاسم1149509211651

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-01حماه05040017415لمعهمها علي سلوم1149609211652

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-15حماه05150051947وفيقة حمودإيمان محمد فاكة1149709211653

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05150095346امينهزبيده اسكندر سرحان1149809211654
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1297.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05100061308نجله ابراهيمرمزه سمير الخنيسه1149909211655
وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم128.0019890علميثانوية عامةثانوية1969-03-19حماه05030023485اديبهنجاح عقل ابراهيم1150009211656

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100061302نجلهباسمه سمير الخنيسه1150109211657
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية06100053245سناءيمان مرشد محمود1150209211658
وزارة التجارة 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال2366.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140003481غادهريم أديب خلوف1150309211659

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120046524روعهمنال غازي الحمود1150409211660
وزارة الزراعة الال997.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-02-06حماه05050081793رجاءظالل احمد القطريب1150509211661

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال2435.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05160014321فلك شخيدهمايا احمد صبح1150609211662

وحماية المستهلك

368كاتب اولوزارة المالية289مدقق

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-07حماه05150106935نبيلهديانا عبد الحسيب علوش1150709211663
المعهد التقاني معهد1980-12-15حماه05100027683خديجةصطوف خليلو الحمود1150809211664

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال65.0020102األسواق المالية

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4محاسب

والبيئة

الجهاز المركزي 20محاسب

للرقابة المالية

18مدقق مالي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-13حماه05050119438سميرهأميره فيصل ضاهر1150909211665

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال389.0020056ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-15حماه05140010623يسيرهمزدهر جعفر اسعد1151009211666

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010441608انعام العيسىمي احمد االحمد1151109211667

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالنعم68.6420180تربية فنية

وزارة التجارة الال483.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100051570حنان عليكنده دوحه عيسى1151209211668

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه10090021948كوكبمريم اسماعيل عثمان1151309211669

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.0420150إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2306.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-06حماه05150106934نبيلهرهام عبد الحسيب علوش1151409211670
356كاتب رئيسيوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2793.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-10حماه05200032046مروهبشرى مصطفى هراوي1151509211671
وزارة االقتصاد الال1367.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010063769رائدة الكرمساره محمد عروب1151609211672

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس05160035359نظامرزان رمضان محمد1151709211673

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050077778مهارفاه غازي زين1151809211674

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-19حماه05160025649ايداع ابراهيمزينب عبدالكريم محمد1151909211675
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1330.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05020066645مها علوشراما تميم العلوش1152009211676

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال217.0019972علميثانوية عامةثانوية1977-02-10حماه05050133441اميرهعبد الحليم ابراهيم الحيدر1152109211677

والبيئة

وزارة االدارة 41جابي

المحلية والبيئة

40جابي

360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2459.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05010669314يسرىغاده فيصل سوتل1152209211678
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05200077478فائزهمرح علي العباس1152309211679
356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2308.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-05حماه05200097626روعههديل منهل سالمه1152409211680
وزارة االقتصاد الال2177.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-18حماه05110021057سهام فارسهيلين محسن الحسن1152509211681

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة االدارة 1منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة التجارة الال2707.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05140034442داللعبير محمد بناوي1152609211682

الداخلية وحماية 

المستهلك

356كاتب رئيسيوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

المعهد اعداد معهد1986-07-30حماه05010045217فاطمه الغضهراما قحطان العلي1152709211683

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0620060تربية موسيقية

361كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2013.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-09-07حماه05070017021ثناءشيماء حسين وطفه1152809211684
وزارة الزراعة الال377.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-07-21حماه05050059462سمرلبنى غياث الحايك1152909211685

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1796.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050096049سمررهام غياث الحايك1153009211686

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2224.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-14حماه05050089671سحرزينه فواز اسعد1153109211687

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

الجاهزة

273

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-27حماه05190003275اسعافنادين عدنان اسعد1153209211688

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05190019720عزيزه راشدمحمد صالح شعبان1153309211689

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-07حماه05130024430فدوى منصورهيا صدوح منصور1153409211690

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-02حماه05190002486رجاءبراءه مزيد شدود1153509211691
التربية معهد1988-05-20حماه14040003363نوفه حسينربا وحيد مصطفى1153609211692

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1420080

المعهد تقاني معهد1981-10-27حماه05150024302نجوىتوفيق علي سليمان1153709211693

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال61.15200410

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة الال138.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-03حماه05100037996نخلهايمان منيف شلهوم1153809211694

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05100039490روسيا التعريم امين ابو كحله1153909211695

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 367منشئوزارة الماليةالال64.7020180تأمين

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 240مراقب

المائية

967كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 368كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال1557.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05090005738ليلىساره توفيق زينو1154009211696

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-11-08حماه05010137556عائدةمايا عدنان كيزاوي1154109211697

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة380كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال64.7020030تجاري مصرفي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030029356فاطمة العزوشمسة مصطفى الخلف1154209211698

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2396.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-10حماه05200058710كمرهيمامه خلف الكويسم1154309211699
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حماه05100033875رابيهريم عماد علي1154409211700

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1506.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-03-08حماه05150025203يمنههديل آصف االسكندر1154509211701

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-21حماه05050108631ايمانوديان سامي الحموي1154609211702

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10حماه05050042903امنهدياال حسن االغا1154709211703

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد2001-01-15حماه05050173881نسرينفرح هيثم العلي1154809211704

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال85.6520210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حماه05150055321فريزه سرحانديانا عبد الحميد العلي1154909211705

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1590.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-21حماه05010309835وصال المنصوررقيه سعدو المنصور1155009211706

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05100042776هناءسحر كاسر ديب1155109211707

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1987-02-06حماه05150010382جميله جمعهاسامه ابراهيم بركات1155209211708

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال267.0020053

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة الال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15حماه05100043772سعادكندا احمد حاويه1155309211709

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-05حماه05010423490صبحيهغاليه ابراهيم الحلو1155409211710
المعهد اعداد معهد1992-01-10حماه05150102089هيامعلي وجيه احمد1155509211711

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3020121تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال2285.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حلب02010024989سميرهفاطمه حسين الشهوان1155609211712

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال314.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-09-20حماه05050113827ياسمين القصيرديما سليمان النظامي1155709211713

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة الماليةالال2310.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010254855لويزانغم نوفل العباس1155809211714

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال781.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-05-20حماه05110031400ريا شهيرهساميه محمد السلوم1155909211715

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

219مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1995-07-20حماه05010538440مروهندى عبد المعين زقزوق1156009211716

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربية275كاتب ضبطوزارة العدلالال66.8620170شبكات حاسوبية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1843.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05010195839داللسماهر حسين شاهين1156109211717

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-10حماه05050099152ميتهنور نزار الجرف1156209211718

التجاري

375كاتب رئيسيوزارة المالية376كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال65.6020160تجاري مصرفي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03حماه05110018202ريا شهيرهبثينه محمد السلوم1156309211719

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150112033سميرهبشرى محسن الداود1156409211720

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال214.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-19حماه05200077654رئيسهنور محمد رمضان1156509211721
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10حماه05120036484نادياميرفت عبود علي1156609211722

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05160030910وفاءلبنى عيسى عبود1156709211723
وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال1501.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010160245ملك الجنيدقمر محمود الزبدي1156809211724

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05160046580نجالءشذا عادل العبود1156909211725
وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1526.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-12-01حماه05160035862ليندهعلي عيسى علي1157009211726

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05160016215سمرراما حسن غريبه1157109211727

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال275.00200910ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-10-16دمشق01030248516منىمحمد أنور منصور1157209211728

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

وزارة الزراعة الال60.6920010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-12حماه05140007347نجيدهوجنات يسير حسن1157309211729

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1988-04-07حماه05050026228اعتدالرانيا علي خلوف1157409211730

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال66.9720080

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1973-01-15حماه05050105195زكيهحسان محمود فرحه1157509211731

الطبي

392مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7319953تخدير

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1490.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010292544موزهأحمد محمد عباس1157609211732

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-06حماه05200056173نزههعفراء نديم المنصور1157709211733

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال238.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05160018915هناءالرا نصار غريبه1157809211734

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 131مساعد إداري ثان

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الالذقية06100013544عائده محمودغنوه يوسف صقار1157909211735
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-16حماه05010208844سهيلهلميس علي مسعود1158009211736

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04حماه05100037326داللبشرى تيسير يعقوب1158109211737

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010292576موزه عدوانمصطفى محمد عباس1158209211738

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1800.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05140004095نايفه محمدنزار أحمد غانم1158309211739
وزارة التجارة الال171.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-07-01حماه05160005541شفيقهصفاء ديب وسوف1158409211740

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010164734هاجر حبورضوان تركي حبو1158509211741

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2983.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-07-17حماه05150100058فهميهلين عطار صالح1158609211742

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة301فني لف محركات

صناعي

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء407

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-10حماه05100064289سندس حسنميا شيبان حميشه فاعور1158709211743
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-04حماه05040017599غصونلما عدنان الحلوه1158809211744
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال158.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-05-17حماه05120007651حسنهجيداء عدنان عباس1158909211745

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-09حماه05050033355ربيعهتهامه تميم ياغي1159009211746

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2098.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05080004479صبحهفاطمه احمد العبطان1159109211747
وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2165.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-10حماه05120039730سورياصبا محمود حسن1159209211748

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-20حماه05040017616غصونشذى عدنان الحلوه1159309211749
502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25حماه05170008591نجاةنادين خضر مظلوم1159409211750
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-10حماه10140000108كحالزينه محمد ملحم1159509211751
وزارة الزراعة الال472.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-06-15حماه05100001650لينا المكشكشميرنا فرحان الخليفه1159609211752

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 217مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الرقة11010038254فاطمهأمنه علي الفارس1159709211753

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-09حماه05120007679حسنه عبدوأميره عدنان عباس1159809211754
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه04220024949راميه صالحعلياء يحيى الحمصي1159909211755
المعهد التقاني معهد2001-03-11حماه05030023694فريدةلؤي سليمان المحمود1160009211756

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 573مساعد فنيوزارة الدفاعنعمال72.3620211تصنيع ميكانيكي

وحماية المستهلك

2182معلم حرفةوزارة التربية283فني ميكانيك

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس05100044714هدىنور شاهين الشاهين1160109211757
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1301.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28حماه05150108493عبير عبوداناغيم علي عبود1160209211758
282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1995.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه05160047173عبالهناء معن عمران1160309211759
المعهد اعداد معهد1997-06-24حماه05150053590نهادنغم اكرم محمود1160409211760

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال70.1920170تربية فنية

وزارة الموارد 368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةنعمال229.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-07حماه05160023282فضهخزامى محمد النداف1160509211761

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حماه05150003675بدريهبتول محمد الشيخ علي1160609211762

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1754.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05140011825سميحهرنين سابت خضر1160709211763

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة الال1563.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05140011831سميحهرنى سابت خضر1160809211764

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30حماه05140027586غزهوفاء محمد علوش1160909211765

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2351.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120007616ميساءعالء حسين عليوي1161009211766
المعهد التقاني معهد1995-09-01حماه05160009634رباب شمعونرشا وهيب ابراهيم1161109211767

للحاسوب

وزارة التجارة 952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية2127معلم حرفةوزارة التربيةنعمال64.8620160شبكات حاسوبية

الداخلية وحماية 

المستهلك

296فني صيانة شبكات

المعهد التقاني معهد1992-12-06حماه04010102775فتاهرهف جمال الوسوف1161209211768

للصناعات 

الكيميائية

266عامل تحضير مخبريوزارة الصناعةالال69.7620150مخابر كيميائية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال123.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-18حماه05170013099مريمساميه محمد ونوس1161309211769

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-14حماه05010262123يازيبشرى عبد الرحمن الضايع1161409211770

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-10حماه05200077656بيانرنا غسان الرمضان1161509211771

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-16حماه05090009466هويده يوسفتميم معتز اسماعيل1161609211772
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-23حماه05010309744هدىنوره انس حنو1161709211773

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-10-19الالذقية06100081042ليلىلما محمد ديوب1161809211774

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5520040تربية فنية

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160050995هناءدعاء عبد العزيز الخلف1161909211775
وزارة االدارة الال2297.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05110022218هناءبلسم محمد الحسن1162009211776

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية13جابي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01طرطوس10120012177نعيمه حسنلبانه نهاد معروف1162109211777

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010314086هدىاالء أنس حنو1162209211778

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.0120180محاسبة

وحماية المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05140007063نضيفهحنين ياسر حسن1162309211779

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التعليم العالي الال67.5720210

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-20طرطوس10120012181نعيمهامل نهاد معروف1162409211780
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05030060484عيدهناديه صالح االحمد1162509211781
المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05160040556رقيههدى رامي االمين1162609211782

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5220200تربية موسيقية

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05150108670سميرهمحمد حسن جوهر1162709211783

المركبات

وزارة التجارة الال3734.0020163

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 307فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-02حماه05150109682تغريد صاطورغنوه مرشد ادريس1162809211784
وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020010علميثانوية عامةثانوية1980-10-25حماه05140002047فاطمهأحالم طالب زلخه1162909211785

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين
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504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-07حماه05120012854سهامريم غازي ديوب1163009211786
المعهد التقاني معهد2001-04-03حماه05120019290غيداء حسنمنال محمد الطويل1163109211787

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال74.3120210مصارف

المركزي

947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية72كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-15حماه05100048040منوهنورشان عزيز المصري1163209211788
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020034أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-06حماه05010274703مياسهحسين علي الحسين1163309211789

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-04-17حماه05010393987داللهبه عبد الباسط الحوري1163409211790

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال82.2320130التصميم الداخلي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1593.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010760732غناهبه محمود الموسى1163509211791

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-08-21حماه05150053754بسما عيسىضحى مرهف صوان1163609211792

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال69.6420120عالقات عامة

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة22

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

77عامل حاسب

المعهد التقاني معهد1999-01-20حماه05140007057نضيفهميس ياسر حسن1163709211793

الطبي

391مساعد فني أولوزارة الصحة1017فني تخديروزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.5920200تخدير

370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2034.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160038171امللبنى محمد ابو ناقور1163809211794
278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-20حماه05190016582سوريه رستمليلى علي خضور1163909211795
المعهد التقاني معهد1986-04-01حماه10270014903هند نعماننسرين محمد اسعد1164009211796

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.3120100سكرتاريا

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-29حماه05190012233سهام خضورندى سليمان عباس1164109211797
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1426.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010579335سميرهباسل سليمان بدور1164209211798

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حماه05140001234اديبهرانيا حبيب ناصر1164309211799

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2048.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-01حماه05030007001سميرهباسكال غسان زيدان1164409211800

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10حماه05010665471ناديا ابراهيمديمه هاشم علي1164509211801

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-20حماه05120021753عواطفنرمين احمد تجور1164609211802

للصناعات 

التطبيقية

274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال70.4620100غذائي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-11حماه05200050809مانيا ناصرميرنا وصفي نجم1164709211803
وزارة االدارة الال1276.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010129398ايمان فطراويرغد صفوان سلطان1164809211804

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه04150021338هناء عيسىصبا مصطفى ديب1164909211805

الصناعي

وزارة التجارة 971فنيوزارة الموارد المائية2119معلم حرفةوزارة التربيةالال63.7020190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة الزراعة الال368.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-05حماه05120032655عليارشا حسن سلمان1165009211806

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20حماه05150014426نجاحنوره محمد طهور1165109211807

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-02-25حماه05140005917منيعهليال غضبان عثمان1165209211808

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.8020060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-10حماه05120020046رجاءهال ابراهيم فطوم1165309211809

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال65.8220210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة التعليم العالي 76عامل حاسب

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2291.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-05-18حماه05160038170املهبه محمد ابو ناقور1165409211810
المعهد التقاني معهد1987-10-03دمشق01010825706منى حسينرشا ماجد زينب1165509211811

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة377كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.6420080تجاري مصرفي

وزارة االدارة الال2201.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05120021800عواطفناريمان أحمد تجور1165609211812

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-26حماه05010275968لورينربا سهيل العيسى1165709211813

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-06-05حماه05120006265بهيجه حالقماريا أحمد الجردي1165809211814

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5020170

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1388.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-20حماه05120037122فداء حسينساندرا دانته حسين1165909211815
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-05حماه05170044126نديمهرنا عيسى الحسين1166009211816

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2095.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120051829مجدلينمنى منصور غازي1166109211817

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-01حماه05070023557داللعبد الرزاق محمد الحمو1166209211818

الصناعي

وزارة التجارة الال72.5620099تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 964فنيوزارة الموارد المائية311فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة الشؤون النعم2469.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-01حماه05120051786هيفاءلينا عبد الرحيم غازي1166309211819

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-14حماه05150055034عيدهخديجه عبد الرحمن يوسف1166409211820
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-15دمشق05150051638هناءرهف محمد زبيدي1166509211821
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1520.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05050157599جميلهأمل جهاد الميهوب1166609211822

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2001-01-03حماه05120001277نادياساره سلمان ياسمين1166709211823

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

مساعد فني أول وزارة الصحة1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2962.0020180

صناعي

وزارة االدارة 407

المحلية والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد2001-01-03حماه05120053447فاطمه خضورمحمود معن محمد1166809211824

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.4920201انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05100031920رتيبه احمدغيداء عيسى علي1166909211825
وزارة التجارة 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2965.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-12-28حماه05180035806فادياسندس حسام الدين علي1167009211826

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1988-06-03حماه05150021685مفيدةسناء محسن الرمضان1167109211827

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال78.3620090

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية16مراقب فني

المائية

977فني

الجهاز المركزي الال282.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-12-25حماه05010073728براءةريم محمد الحميد1167209211828

للرقابة المالية

الجهاز المركزي 1026مستثمر حاسوب

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1027مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01حماه05150044745زينبنبال ابراهيم خضور1167309211829
356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية370كاتب اولوزارة الماليةالال240.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-03-19حماه05160024495منىعبير شريف احمد1167409211830
المعهد التقاني معهد1986-07-13حماه05120043220ختامههشام صالح العارف1167509211831

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2108معلم حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربية2107معام حرفةوزارة التربيةالال62.6420084
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1988-01-24حماه05150123629فاطمهختام علي المحمود1167609211832

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.4220090

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2140.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-22حماه05150075843هيامنور محمد معروف1167709211833
المعهد التقاني معهد2000-08-05حماه05140001261داللرؤى ساطع طه1167809211834

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال66.7820210طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

32

المعهد التقاني معهد2001-01-06إدلب07120047744ابتسامرغد موسى االحمد1167909211835

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال75.3620200مصارف

المركزي

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية73كاتب

المائية

947كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-25حماه05170041013جوهرة منصورضتغريد جميل العلي1168009211836

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2133.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030064934انعاميارا مفيد كيسيني1168109211837
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-15حماه05010513433نسرين داوودغفران علي معروف1168209211838

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2170.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05150028284مفيدههيفاء محسن الرمضان1168309211839

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال186.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-21حمص04080011391مريمسونيا منيب العلي1168409211840

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-30حماه05180006739سوها عبدوغزل جورج حشيمه1168509211841

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال82.8320210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-19حماه90010096690منىاالء ماجد زينب1168609211842
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05150073024اكتمال معروفعلي محي الدين معروف1168709211843

المركبات

وزارة األشغال 2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3202.0020162

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-09حماه05050078331ياسمينرهف احمد عفارة1168809211844

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1733.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-13الالذقية06200040619منيرهزينب احمد دوحه1168909211845

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-05حماه05170009273جميله عليسامر محمد خميس1169009211846
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01حماه05100029085نبيههساميه علي عيسى1169109211847

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال978.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-01إدلب05100011816نادياعتاب كسار نسب1169209211848

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 225مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-15حماه05170002942ناهدهليث عباس دالي1169309211849
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05140011272سجنهلقاء عبد الغفور سلوم1169409211850
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2476.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حماه05100029077نبيههنوفه علي عيسى1169509211851
مصطفى عبد الرحمن 1169609211852

الزهوري

التربية معهد1986-11-01حماه05010339305نجاح

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.8220082

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1614.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-20حماه05200094156فاتنريم نعيم نمره1169709211853

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-14الالذقية06010218297هناءديانا مصطفى سلوم1169809211854
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05010155348خديجهصفاء نصر الباكير1169909211855
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2045.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01حماه05160033693نظيرهثناء يوسف ابراهيم1170009211856
المعهد التقاني معهد1995-07-11حماه05010184848منىصهيب محمد فيصل العلوان1170109211857

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت 

وتقانة معلومات

مصرف سورية الال72.1720160

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

المعهد التقاني معهد1994-07-08حمص04010433164ازدهارنغم رزوق شحود1170209211858

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال63.5220160

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 359كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1704.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه04180035094مريمغفران محمد االحمد1170309211859

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-27حماه05150093884حميدهايناس محمد مخلوف1170409211860

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-02-09حماه05050150228حميده الحجازيبشار رفعت الحسين1170509211861

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2166معلم حرفةوزارة التربيةالال71.5420114تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

وزارة التجارة الال1687.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-13حماه05090001101مفيدههبه علي سويدان1170609211862

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-25حماه05120006745سعده شاهينلوريس حارس األحمد1170709211863
403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29حماه05030056687ردينافاطمه رعد الفطراوي1170809211864
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-02حماه05160033416وزيرةهنادي محمد العيسى1170909211865
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01حماه05030053109غازيةزهره خالد العكله1171009211866

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05020079565قمرهمحمود خالد محمد1171109211867

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1742.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08حماه05030024367نجاح ابراهيمعلي جهاد علي1171209211868

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 289مدقق

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال1453.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-23حماه05010200855عفاففاطمة حمدو عبد الرحمن1171309211869

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-06حماه05010160344منوهريم عيسى اسعد1171409211870

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-06-01حماه05120005037جميله حسنعلي احمد دنيا1171509211871

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 367منشئوزارة المالية357منشئوزارة الماليةالال62.0520156تأمين

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-27حماه05010160349منوهفاطمه عيسى اسعد1171609211872

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال213.0020104علميثانوية عامةثانوية1993-01-20حماه05010697403منىوائل محمد اسعد1171709211873

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد2002-01-05حماه05010271887سعادرنيم نضال الحيدر1171809211874

للحاسوب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال75.1820210شبكات حاسوبية

وزارة الزراعة الال966.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-07-03حماه05050020368خديجةريم احمد الضحاك1171909211875

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05120021051أسياسنان حسان فاتي1172009211876

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-08-21حماه05200013995مانيامايا حبيب التوما1172109211877

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.2120180تربية فنية

وزارة الزراعة الال2793.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-02-20حماه05150115064فاطمهختام يوسف خضور1172209211878

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-02-05حماه01540030042وطفه حسنمجدلين ضاحي يوسف1172309211879

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.3120070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3200.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-08حماه05150114997فاطمهصهباء يوسف خضور1172409211880

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-01-03حماه05010056385عزيزةرزان خليل االبراهيم1172509211881

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 955فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةنعمال74.6520090المساحة

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد1999-01-02حماه05160040070غادهعلي منذر الحسن1172609211882

الطبي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.3920193أشعة

وزارة الزراعة الال355.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-09-27حماه05050068057زهوراخالص حسين عفاره1172709211883

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2314.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-17حماه05140029251رحاب خدوجمرح محسن يوسف1172809211884

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1379.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01إدلب07110049878آمنةبيان أصالن النجم1172909211885

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1539.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160036061ندى علومايا علي محفوري1173009211886

االجتماعية والعمل

362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حماه05220007843عزيزه الربيعهاله خالد الصالح1173109211887

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-09-01حماه05050072814جميلهربا جمال الدين الحاج1173209211888

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7320040تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال1108.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-06-01حماه05050097254سلوىمنال حسين نصره1173309211889

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2211.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-24حماه05150115021سعاد ديبوقصي محمد ناصيف1173409211890

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

وزارة الزراعة الال1093.0019930ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1973-10-01حماه05020105351هنديوسف عبد الحميد الخضير1173509211891

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05060000557لواحظ حيدرياسمين خضر الوسوف1173609211892

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-30إدلب07010166936فطوم ناصيفزهراء ابراهيم عبود1173709211893

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150048938ساميهحال حسن حسن1173809211894

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.2020210صيدلة

المعهد التقاني معهد1998-05-03حماه05050090891غادةدنيا رشيد العطار1173909211895

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 373كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.5420200محاسبة

وحماية المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

وزارة التجارة الال1671.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05100033310اغراءبشرى حافظ ابراهيم1174009211896

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05150115041عبيرامل سلمان خضور1174109211897

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.4520190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1886.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حماه05020050083نوفالهام عبد الكريم العبيدي1174209211898

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1455.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07120075180مرعبةفاتن محمد العليوي1174309211899

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2957.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-01حماه05150060970هيام حسنخوله احمد حسن1174409211900

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة االدارة الال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-10حماه05100038881عرنةختام نظير عدره1174509211901

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140030367وهيبه يوسفربال عارف ابو عمشه1174609211903

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1911.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-14حماه05020050732تركيهفرحه علي عز الدين1174709211904

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1342.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05200133570رجاء الجداوينغم انور اسماعيل1174809211905

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2190.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140016324وجيهاجانيت محمد غنوم1174909211906

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1896.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05140001772سلوى خضوردلع حمزه رسوق1175009211907

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050003787مريم درويشحسين محي الدين درويش1175109211908
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1363.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10حماه05010490978حنانريم محمود سلطان1175209211909
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-15حماه05050106117مريمزينه ايمن رجب1175309211910
وزارة الزراعة نعمال658.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-10-13حماه05050043013مريممنال احمد السيد1175409211911

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1982-02-10حماه04170051028فاطمة االبراهيماكتبار سليمان السويد1175509211912

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.3620030إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05140036301مجيرا غانمنشوى محمد غانم1175609211913
وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1438.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17حماه05030059124وسامة بدوربثينه محمد الفياض1175709211914

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

368 من 287صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2000-02-29حماه05140015251هدى عليساره سلمان علي1175809211915

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 367منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال76.2820210مصارف

واإلصالح الزراعي

240مراقب

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05050119639ليناميس حسن حمود1175909211916
وزارة االدارة الال2044.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-05حماه05180003559جميلهغزل نزيه مخول1176009211917

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1993-08-12حماه05050145166هيفاءهبه محمد الحمدان1176109211918

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال66.6820170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 232مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140036443مريمميس عهد سلوم1176209211919
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-15حماه05140017337زهوه بردانحمزه فريز بردان1176309211920

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-15حماه05010197895حليمهلنده ابراهيم اليوسف1176409211921
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140019687مياده كزيلكبشار محمد بردان1176509211922

والبيئة

وزارة االدارة 12شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-01حماه05100045438سمرلوتس باسل بكور1176609211923
356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال225.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-09-01طرطوس10090033713اميرهزينه علي ابراهيم1176709211924
وزارة التجارة الال2139.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020097143داليدارهام حسن االحمد1176809211925

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1665.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-08حمص04010854357وصالأنجيل منيف عبيد1176909211926

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-28حماه05170005282فريزهبراءه صالح عوض1177009211927
277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05120041434ابتسامبراءه هايل الخلف1177109211928
المعهد التقاني معهد1995-04-04الالذقية06210010782غاندي عليمريم صالح تحفي1177209211929

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.3920150إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

المعهد اعداد معهد1989-09-15حماه05020021091وصالنها محمود المليحان1177309211930

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3020110تربية موسيقية

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-10حماه05120042711سلوىفاطمه محمد الحميد1177409211931
وزارة الزراعة الال975.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-04-07حماه05020005425صفيه الخطيبمحمد خالد خليل1177509211932

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 226مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة الزراعة الال2687.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-06-01حماه05150113955صفاءلمى ناصر الحسن1177609211933

واإلصالح الزراعي

984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2004.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-18حماه90010227561فائزة نايفنور الهدى علي علي1177709211934
وزارة االدارة الال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-15حماه05010485341أمنهسمية فيصل الفارس1177809211935

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-30حماه05100046543ايبونمايا ياسر ونوس1177909211936
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10حماه05100038343أميره حجيرههنيا محمد خضرو1178009211937
360كاتب اولوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال151.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-11-28حماه02250152129حسيبهداليا أمين حسن1178109211938
وزارة التجارة الال186.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه10040004928منيرهديما احمد سعيد1178209211939

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

المحلية والبيئة

24جابي

وزارة الزراعة الال397.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-10-04حماه05150110107رئيسهلقاء عدنان وسوف1178309211940

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة239مراقب

الجاهزة

وزارة الموارد 273

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال331.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-09-20حماه05140007087رفيقهانصاف ضاحي رسوق1178409211941

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2327.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140015677ثروة قاسمسلمان عيسى علي1178509211942

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة التجارة 36جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-08حماه05140029543كريمه عبودعبير محمود حسن1178609211943
المعهد التقاني معهد1997-05-20حماه06090086443حنان سعيدآالء حبيب عليان1178709211944

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال73.1820180عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-17حماه05110060193ملكنوار ياسين عطيه1178809211945

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1849.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100047134سميرهزينه محمد الديوب1178909211946

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-06-01حماه05050129519فاطمهنزهه سامي خنسه1179009211947

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة المحلية 963فنيوزارة الموارد المائيةالال74.7420100

والبيئة

وزارة الموارد 23مراقب فني

المائية

981فني

المعهد التقاني معهد1977-03-01حماه05120016762مديحهعندليب يونس فندي1179109211948

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال70.2919970

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

73كاتب

وزارة التجارة الال2410.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-18حماه05220013506املهاني ماهر المحمود1179209211949

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1999-01-31حماه05010369273صفارهام موسى الحسن1179309211950

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال69.9320200

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-14حماه05010517379فصلمحمود عبد العزيز المحسن1179409211951

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة الزراعة الال2884.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-20حماه05050148553نجاح فطومريتا نجد موسى1179509211952

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

المائية

986كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-16حماه05120035919شوكه الحسينفاطمه خالد الياسين1179609211953
277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2023.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-20حماه05100025793فداء نور الديننسرين نصرهللا بركات1179709211954
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-23حماه05010350782املطله عثمان عبد النبي1179809211955
المعهد اعداد معهد1989-01-02الالذقية06200007695كوكبمرح غالب حميشه1179909211956

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9020080تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1335.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010325351سهيرعبد هللا مصعب كنعان1180009211957
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-06حماه05150115245وفاءلما اسد اليوسف1180109211958
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1990-07-10حماه05200018006نوريهسحر جورج ليون1180209211959

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية 354منشئوزارة الماليةالال74.1720100

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-11حماه05200085327فاطمهفضه عبد الباسط اسماعيل1180309211960
وزارة االدارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال154.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-04-13حماه05150028557مريممنال هيثم سليمان1180409211961

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-06-03طرطوس10260020092اميمهمرح محمد محمد1180509211962

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.7520210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2566.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140031102نوالكنده نقي اسماعيل1180609211963

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-29حماه05010311545رجاء جنيدمؤمنه دعاس شيخ خليل1180709211964

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال75.3220200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد اعداد معهد1993-04-01طرطوس10160110553انعاممحمد سمير حسن1180809211965

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4620165تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1245.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-21حماه05010571305آمنهآالء مصطفى المصري1180909211966

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2662.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-15حماه05100067609عليا الناصيفشذى ملحم عيسى1181009211967

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 131مساعد إداري ثان

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية358كاتب اولوزارة الماليةالال1852.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05050146326بسيمةديانا زهير هرموش1181109211968

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05100039993نجاحعلي احمد حجيره1181209211969

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7420201

وزارة التجارة الداخلية 1105عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال280.0019953حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1976-05-28حماه05050147475مريم ابراهيممحمد حسين البيور1181309211970

وحماية المستهلك

269عامل لحاموزارة الصناعة294فني لحام وحدادة

المعهد تقاني معهد2000-01-05حماه05180008284نبيههمنيره خضر خضور1181409211971

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال77.2520210دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال1541.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-31حماه05010573365ضحوكرنيم حامد زكية1181509211972
وزارة التجارة الال361.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-31حماه05150051170نجودروال مصطفى وسوف1181609211973

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1101مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05050116986ابتسامغنوه محمد المحمود1181709211974
وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-09-02حماه05150046454نظيرهداليه يوسف عدله1181809211975

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال3779.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-11حماه05010527559حسناء قمرالدينايه محمد معطي1181909211976

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1343.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140022378فدوىاسامه ياسر قبقلي1182009211977

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-09-14حماه05050117011ابتسامجعفر محمد المحمود1182109211978

للعلوم السياحية 

والفندقية

1080مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال65.9720192مطبخ وحلويات

وزارة التجارة نعمال282.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-15حماه05190002047حميدهرنى محمد عدي1182209211979

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05200085277فاطمهغاندي عبد الباسط اسماعيل1182309211980
276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05140006343فاطمةمارين صادق حبيب1182409211981
المعهد تقاني معهد1985-04-07حماه05050148937فريزهرهف فارس الصالح1182509211982

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.2520070وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16حماه05050155637حنان الصينيرؤى حلو الناصر1182609211983

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-15حماه05140029529جمانهلطيفة علي درباس1182709211984

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.5420100عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-01حماه05100022183سهامميساء احمد العليوي1182809211985
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-04حماه05100020880تركيهصفاء وحيد العليوي1182909211986

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-15حماه05070010315جهيدهنوفه فاتح المهيوب1183009211987

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال137.0020092علميثانوية عامةثانوية1986-09-10حماه05150040387تماثيل زينهمحمد امين زينه1183109211988

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20حماه05140002634شهدهداليا محمد محمد1183209211989

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06110086084فايزه سوادهعال محمود الركاد1183309211990
المعهد اعداد معهد1995-07-20طرطوس10100022847كوكبغنوه بهجة يونس1183409211991

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1420150تربية فنية

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حماه05070030963صالحهليلى جمر الحلو1183509211992

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1567.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28الالذقية06230006119هدىرنا محمد حسن1183609211993

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05010320320خديجهامينه غسان الداود1183709211994

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1569.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-23حماه05070023348اخالص حيدرايه باسل نصر1183809211995

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عفراء عبد الرحيم حاج 1183909211996

موسى

معهد التربية معهد1998-06-21الالذقية06150028659فتحيه مصطفى

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0620180رسم
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2001-06-30الرقة11020025029امالرؤى عفيف القنطار1184009211997

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2420210تربية موسيقية

وزارة التجارة الال169.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-01طرطوس02390077083سميانهله ميهوب حمود1184109211998

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال3757.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-04حماه05120021115سميرةاالء عبد الرزاق سعيد علي1184209211999

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1327.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-25حماه05070031971مريم الحلوزينب علي الحلو1184309212000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1763.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-06حماه05070039201عبيرههنادي ابراهيم الخضور1184409212001

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0019963أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-06الالذقية06090142385حسيبهعلي عزيز الرحيه1184509212002

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1978-01-20ريف دمشق03320007033سكينه صيوحليلى ابراهيم صيوح1184609212003

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6420020تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1989-01-07طرطوس10090088713سهامسمر خليل خضر1184709212004

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.7820090تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05120052347مطيعهنور شان محسن الضاهر1184809212005

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1982-02-04حماه05010347953زكيهكوثر عبد المعين الرزوق1184909212006

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.9920060مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1986-01-05حماه05010106143سميرهماجده محمد ياسين عثمان1185009212007

الزراعي

وزارة التجارة الال76.8920060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1990-02-19الالذقية06090043519تريزرشا مفيد عبد هللا1185109212008

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.9020110تربية فنية

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة الماليةالال207.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05030009563سلمةسارة معال المحمد1185209212009

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1739.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010879460امنه العمرمريم صفوان عبد الرحمن1185309212010

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-25حماه05150112633ريمارشا محمود عمر1185409212011
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05150107273ماركورنيم حسن فندي1185509212012
المعهد التقاني معهد1990-06-28حماه05050123381فطيمحمده احمد الشالخي1185609212013

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحةالال69.9020180صيدلة

وزارة الزراعة الال3650.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-01حماه05030064937هيفاءراما حمدان كيسيني1185709212014

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2358.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120022480أريجأريج ظافر هوشه1185809212015

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-24حماه05070003310راغدهضحى طالل طيبه1185909212016

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-04-21الالذقية06200053880فاطمةتيماء محمد البشالوي1186009212017

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3420180

تقاني

وزارة التعليم العالي 402

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05090000036نهاد الملوحيسها فوزي شاليش1186109212018
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حماه05110039984سهامهمسه سامي الرمضان1186209212019

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-01حماه05010174813نجاححنان وهيب االبراهيم1186309212020

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-10حماه05010155265ربوعساميه حمدو الباكير1186409212021

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-10حماه05030044563سناءلبانه عيسى السليمان1186509212022

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8520210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1979-10-10حماه05050089613ناهدهنسرين وحيد جرري1186609212023

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.3620110إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

20

وزارة االدارة الال2522.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01حماه05100047148سميرهثريا صالح شلي1186709212024

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 12شرطي

والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1987-04-01حماه06220029595ندوهسوزان مجد الدين النقار1186809212025

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.9920080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 237مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3090.0020151الكترونثانوية صناعةثانوية1998-07-01حماه05010163967سهام اسعدعلي سالم اسعد1186909212026
المعهد التقاني معهد1995-08-30طرطوس06090113784اميرةبتول بشار محمود1187009212027

الزراعي

وزارة التجارة الال75.8520150إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 299محلل مخبري

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-20حماه05140024095علياصبا بدر أبو تراب1187109212028

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-24حماه05160047063هدىنوران اصف ربيع1187209212029
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-23حماه05090000041حنانمنال عبد هللا شاليش1187309212030

المحلية والبيئة

33شرطي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120020505هناء عيسىفهد حكمت زعتر1187409212031

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6720201انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 236مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

المعهد اعداد معهد2001-08-14حماه05150049157تغريدهديل فايز فاكه1187509212032

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5320210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05140003860سوسمحنان ناجي علي1187609212033

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05010071889خيرتوصال محمد حنظل العبيد1187709212034
المعهد التقاني معهد1994-01-28حماه05010181035نعماتفاطمه رضوان قزموز1187809212035

الزراعي

وزارة التجارة الال68.0820170إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010316024نبهةباسل حمدو الرجب1187909212036

الزراعي

وزارة التجارة الال63.3120208علوم أغذية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال141.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-01-21طرطوس10090020111حسيبهريم محمد يونس1188009212037
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال303.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-03حماه05050111100كليمهياسمين احمد االبراهيم1188109212038

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االقتصاد الال1424.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-07حماه05170019296ليندا عبيدآالء نافع بلول1188209212039

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1998-09-20حماه05170039841رئيفهريم صادق المحمد1188309212040

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5720180تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-13حماه05070003411اديبهندى سليمان نبهان1188409212041

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010452619صباحجعفر ايمن اليونس1188509212042

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8620211

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حماه05220007890عندههدى علي الحسين1188609212043
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10حماه05170032930هيامإلفت صادق بالل1188709212044
المعهد التقاني معهد1991-12-02حماه05070032369صباحانتخاب سالم القاري1188809212045

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1079مدرسوزارة السياحةالال79.5220120مطعم ومنهل

المعهد اعداد معهد2000-04-15حماه05140024417نجديهروان شفيق شملص1188909212046

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2020210تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1992-10-17حماه05030061495ناديهبشرى عيسى يوسف1189009212047

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال76.0120150

المائية

979فني

المعهد اعداد معهد1999-04-01حماه05170050258جوليت يحيىرنيم وجيه يحيى1189109212048

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.6020210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-03-20طرطوس10170034642امالعلي شعبان عباس1189209212049

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1120190تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-04الالذقية06220030518سوزانرنيم ابراهيم قاسم1189309212050

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1953.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-17حماه05010638946خالديههدى محمد احمد1189409212051
278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05010638952رويدهايمان احمد احمد1189509212052
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-10حماه05100054867ترياق محمدهديل هيثم سليمان1189609212053

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100057423وفاء سعيدأريج حسن ونوس1189709212054

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-10-12حماه05010036403عالحسناء حسان كيالي1189809212055

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7820200تربية فنية

وزارة االقتصاد الال1979.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-17حماه05140024258نظيرهعنقاء سليم شملص1189909212056

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-02حماه05120008006عويشهزهيه ابراهيم الحسين1190009212057
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1323.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120041354ختامهبه هللا انس العوض1190109212058

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1671.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-12حماه05170021127عبيررهيجه اسماعيل خلوف1190209212059

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-30حماه05060004784ميامه القصيرنور محمد وطفه1190309212060

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1608.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-29حماه05150011753راغده ميراسعدشذى حسن حسن1190409212061

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2128.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05140030078وطيفه حسنرغده ضاحي يوسف1190509212062

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1783.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-17حماه05150062994روال حسندياال نمير محمد1190609212063

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2138.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100073201براءهمريم عماد محفوض1190709212064

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 1منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة الزراعة الال468.00200610ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-05حماه05140033217ريماصفوان بالل بدور1190809212065

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-09حماه05150073745علماريم احمد فرحه1190909212066
وزارة االدارة الال2310.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05100047769براءهخديجه عماد محفوض1191009212067

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاتي معهد1986-09-01حماه05010573688رسميةختام محمد نصر زكية1191109212068

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال72.4620060مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-16حماه05170041357رغيبهفضه أحمد حماده1191209212069
المعهد التقاني معهد1988-02-10حماه05100006676سعادهدوه محمد سالمه1191309212070

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6420090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-01حماه05070010344دنيا الداوودريما حمدو قباقلي1191409212071

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2097.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100041690رتيبهلبابه محسن عبود1191509212072

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05020013458حفيظةأمينة ياسين المصيني1191609212073

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1980-02-01حماه05140005014ساميال سلومزين سقر حمود1191709212074

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2220050تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-20حماه05140019355ريارجاء علي شعبان1191809212075

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1987-01-01حماه05200091392فهميهممدوح نوري جاسم1191909212076

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.9220072

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010643635مريم شيخ صالحكوثر احمد شيخ صالح1192009212077

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-20حماه05170041375فضه حمادةميسة حافظ سليمان1192109212078

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5720200تربية موسيقية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1972-09-21حماه05010034798مرامحسان محمد عادل كيالي1192209212079

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-07-01طرطوس05010141186هنااالء سعد الدين الخياط1192309212080

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال68.6420170طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

32
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال221.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-09-14إدلب07020071808مها بيدونور محمود الشيخ احمد1192409212081

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال135.0019990علميثانوية عامةثانوية1978-01-08حماه05190016850سهام معالتغريد علي حبيب1192509212082

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05160041667انديره طيباروز يونس حسنو1192609212083

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5020190تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-10حماه05080013044عنودحال مزيد المصيطف1192709212084

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-07-15حماه05160047059جوليتنهال آصف ربيع1192809212085

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال71.6320110انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1998-01-20طرطوس10140008944جمانهعذاب غسان اسماعيل1192909212086

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4620200تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01حماه05190018024زينب ونوسهنادي ابراهيم ونوس1193009212087

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-14حماه05170017126وجيهاناديا عيسى عيسى1193109212088

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال325.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-27حماه05090006633ساميه الصالحانجيال علي الصالح1193209212089

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1554.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-23حماه05050051232فاطمه ريستيماء خالد جاكيش1193309212090

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05100012843حسنتيماء سمير فرح1193409212091

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05050018281سرابجوليا غاير الخدام1193509212093

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال70.6120150

تقاني

402

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-26حماه05180025768غصون جنادمرح احمد وهبي1193609212094
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05190017490رحاب زهورروان وفيق معروف1193709212095
المعهد التقاني معهد1995-12-01حماه05010419319مريمفاطمه يوسف البكور1193809212096

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال70.2120170

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

الجهاز المركزي 402

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

وزارة التجارة الال1927.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160045929ليلى االبراهيممايا علي علي1193909212097

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05190018018زينب ونوسهال ابراهيم ونوس1194009212098

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-03حماه05060005591صباحنجوى حسين مصطفى1194109212099

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2328.0020134علميثانوية عامةثانوية1996-04-03حماه05100063833وردهمحمد جابر سقر1194209212100

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-24حماه05050021372رفاهحسان معن القطلبي1194309212101

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10حماه05200019174منالزينه فهد نجار1194409212102

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15حماه05120044965عويشههاجر ابراهيم الحسين1194509212103
وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2451.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-20حماه05120018225سعادخليل محمد سليمان1194609212104

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-05-10حماه05140001751ترياق رضوانزهره بدر شاهين1194709212105

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال60.8920100األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 91منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

11محاسب

المعهد اعداد معهد1997-08-08حماه05020036547سهامهند عبد الباسط الخطاب1194809212106

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5620170تربية فنية

المعهد اعداد معهد1996-10-06حماه05020018722زينب قناصكفاء صالح األسعد1194909212107

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9620160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2282.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05140034904فاطمههناء ناجح نعيسه1195009212108

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1988-03-31حماه05030012413زهوه اسبرسامر جورج حنا1195109212109

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال75.9820100

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

وزارة الزراعة نعمال345.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-05-01حماه05110102273ثمينهفاتن رافي المحمود1195209212110

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حماه05050048533حميدهرفاه محمد سقر1195309212111
المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05010185224جلنار مصطفىماريه محمد الخزامي1195409212112

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التجارة الال76.2920200

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 371كاتب رئيسيوزارة المالية296فني صيانة شبكات

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

المعهد التقاني معهد1999-04-17حماه05010403292سميرههند سليمان الجزار1195509212113

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال74.7220200

للرقابة المالية

وزارة التجارة الداخلية 17مدخل معلومات حاسوب

وحماية المستهلك

366منشئوزارة المالية296فني صيانة شبكات

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010242758ساميه النمرريم احمد النمر1195609212114

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال69.3520190

المائية

979فني

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05160026933نجودأسماء هاشم علوش1195709212115

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال69.8220210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-04حماه05030014001فاطمةحسن علي األحمد1195809212116

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال246.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-02-09حماه05050171758امينهرانيه يوسف حمود1195909212117

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 278محاسبوزارة الصناعة1104مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال3628.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05150065352احالملورنس عبد الخالق قاسم1196009212118

وحماية المستهلك

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء301فني لف محركات

أولى

1094

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1431.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-26حماه05030010863نجاحأمل حامد الحسين1196109212119
وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2493.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-05حماه05030010014تغريد الخضوركفاح أحمد الميهوب1196209212120

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2453.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04حماه05010299235عائشهاحمد صالح المحمد1196309212121

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل7شرطي

المعهد اعداد معهد1987-11-12حمص04140040250ليالسناء حسين احمد1196409212122

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.0220180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1353.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07حماه05050046569ريمغزل ياسر حيدر1196509212123

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1899.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-29حماه05030010025تغريديارا أحمد الميهوب1196609212124

االجتماعية والعمل

58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05حماه05140032189أملينراما حسن بناوي1196709212125

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1924.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22حماه05030010779نجاحميساء حامد الحسين1196809212126

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010399562وفاءعائشه محمد فرحات1196909212127

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7120150تربية موسيقية

1102عامل مهنيوزارة الكهرباءالال293.0020059كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-06-21حماه05090012063ركيهعبد هللا صبحي العسكر1197009212128
آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1998-01-30حماه05160007590عزيزه حمودمؤيد اديب عبد هللا1197109212129

زراعية

مساعد فني أول وزارة الصحة2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2861.0020182

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة الزراعة الال320.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-04حماه05200010676راحيلنسرين سمير دخيخ1197209212130

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019914أدبيثانوية عامةثانوية1972-02-04حماه05030064064مطيعه العلوشاكرم بدر سقر1197309212131

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-25حمص04140040246ليالعال حسين احمد1197409212132
المعهد التقاني معهد2001-09-11حماه05050000176إمتثال العبد هللارهف خالد حيدر1197509212133

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2070مدرس مساعدوزارة التربية371كاتب رئيسيوزارة المالية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال91.5120210

ايمان عثمان الشيخ احمد 1197609212134

الياسين

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05020067763ربوع

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-15حماه05150109230نوفهميس نديم موسى1197709212135
280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2384.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140001992رغيدهريتا عاصي حميده1197809212136
وزارة الزراعة الال351.0020074ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-01-01حماه05010078597رغدهعهد سيف الدين الرحال1197909212137

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10حماه05070024644نعيمه القاريكوثر حافظ عباس القاري1198009212138

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-07حماه05200001418مديحه اكوشيانثراء موسى سموع1198109212139

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1422.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-03حماه05050174415جنانكنانه محمد العبد هللا1198209212140
وزارة الزراعة الال368.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-01حماه05050002789نور الهدىسارا احمد الزير1198309212141

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حماه05070035280رسميه مهنافاطمه غازي علي1198409212142

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-15حماه05160009180فوزهنسرين موسى العلي1198509212143

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1985-07-09حماه06010320523ساميهنداء توفيق حويجه1198609212144

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال76.6520050وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة التجارة الداخلية 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةنعمال394.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-07-06حماه05160027972حميدههيام ابراهيم ونوس1198709212145

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

المعهد التقاني معهد1990-04-15حماه05090026075دالل حبيببراءه هيثم محمد1198809212146

للعلوم المالية 

والمصرفية

578محاسبوزارة الدفاع357منشئوزارة المالية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال68.6520110محاسبة

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1711.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010699607فاطمه النصركوثر هيثم عباس1198909212147
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1637.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-02حماه05010581604نجوىفهميه مروان قنطقجي1199009212149

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال152.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-10-18حماه05030031682حليمهسالم علي االحمد1199109212150

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال351.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-08-03حماه05050176442فائزههوليا قاسم عيسى صدران1199209212151

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2503.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05200085786نعيمهعائشه احمد كرنازي1199309212152

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال124.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-10حماه05060000778رابيه سلهبروز صالح فطوم1199409212153
وزارة االقتصاد 359كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال202.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05140007275شهياللمندى محمود السليمان1199509212154

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2848.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-05-08حماه05070007377صباحمزه وهب العثمان1199609212155

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة الزراعة الال747.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-12-01حماه05050018889حليمةروال كامل الحفيان1199709212156

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال176.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-04-07حماه05150049532هناءياسمين وكيل نصور1199809212157

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال234.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05140026860نعامه اسماعيلغيثاء أكرم خضره1199909212158

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-12حماه05150096522نجاةزهره يوسف شلهوم1200009212159
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-12إدلب07250016787فائزهنجالء زهر الدين خاسكي1200109212160

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100039673ريم ديبيارا ميران مخلوف1200209212161

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2434.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10حماه05100039263اسمهان الصوصرهام نزيه الصوص1200309212162

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال2815.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-03-30حماه05150058513جهينه شدودمايا احمد عثمان1200409212163

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05050173275علياثروه علي حمود1200509212164

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25حماه05140010624يسيره صافيعلي جعفر أسعد1200609212165

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

368كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال2173.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-25حماه05170010591هيامايناس نزيه صالح1200709212166
وزارة الزراعة الال262.0020090ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-03-12حماه05100041295فهيمههديل وحيد كيوان1200809212167

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-09حماه05010280070ثمينهمطيعه عيسى الونوس1200909212168

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال410.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-11-25حماه05110003399ملك خلوفمايا رفعت كيوان1201009212169

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-01حماه05120029474هيالنهآالء امين محفوض1201109212170
وزارة الزراعة نعمال3507.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-02-24طرطوس05150058416امل علوشنغم احمد زهره1201209212171

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حماه05100062595غيداءمنال شعبان سالم1201309212172

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1515.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-19حماه05050002623خديجهنور بليغ الشيحاوي1201409212173

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3095.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-06حماه05110110979اسيا كيوانلوسان غسان كيوان1201509212174

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة االدارة الال1832.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-17حماه05010116958عزههبه حكم عقاد1201609212175

المحلية والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1734.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-17حماه04170125183منار حيدر نيوفروان ناصر الدرويش1201709212176
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1986-05-26حماه05090004733هناءهادي نعمان رحمه1201809212177

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال250.0020049

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1966-02-25الالذقية06010311727صديقههناء خليل احمد1201909212178

الطبي

وزارة التعليم العالي الال60.2019890تمريض

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 30

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

268ممرضوزارة الصناعة32

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1402.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-28حماه05190004295ميساءسوزان سهيل خضور1202009212179
وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1612.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05170027801نبيهه حمدانحال هاشم درداري1202109212180

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون الال2031.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-23حماه05050150667ليلى العجيبسالم محمد محمد1202209212181

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1443.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05010373223فاطمهايناس عطيه كنعان1202309212182

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1992-01-30حماه05010254243هالهسامر ماهر عطار1202409212183

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون 365منشئوزارة الماليةالال72.6220130

االجتماعية والعمل

مساعد خريج معهد وزارة الصحة92منشئ رئيسي

تقاني

402

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05090014118فاطمةحال محمود جاكيش1202509212184
وزارة االدارة الال2395.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-21حماه05010069151مهديههبه محمد المحمد1202609212185

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100035096ليندهرهف حبيب شلهوم1202709212186

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05050151808عبيره العلياليمامه احمد العجيب1202809212187

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6720220تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال761.0020013ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-08-29حماه05050064550نداءزياد عبد الكريم دال1202909212188

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة نعمال293.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-11-25حماه05160004700خضرهامينه خليفه سليمان1203009212189

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 239مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حماه05010251649غادهمهند علي الخازم1203109212190
وزارة االدارة الال2029.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010116347شهامةاالء احمد الطباع1203209212191

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-26حماه05040018326صباحمحمد عيدو الحلوه1203309212192
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2070.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010406628فيحاءريم نزار العسل1203409212193

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حماه05100051636نزههيسرين كامل مهنا1203509212194

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال120.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-22حماه05090011402ريتامازن سريا سيفو1203609212195

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2058.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05الالذقية06100042072رؤىجودي سلمان مكنا1203709212196
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-02حماه05150108950جميلهرحاب محمود السعد1203809212197
502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حماه05120012371راويهمايا محمد سعيد سلمان1203909212198
المعهد التقاني معهد1981-04-23حماه05090000009نهادليال فوزي شاليش1204009212199

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.2920010

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 74كاتب

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010724742نزههمريم احمد خلوف1204109212200

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال3610.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05050104814عبير طهمازبتول عمار يعقوب1204209212201

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-29حماه05050027024حسناشجون حنيف عليشه1204309212202
المعهد اعداد معهد1994-04-02حماه05200011962ميساءجيما ميالد قديسه1204409212203

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5320140تربية موسيقية

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال112.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-05-15حماه05180034548شفيقهميسر سلمان قليح1204509212204

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-23حماه05150026636نجاحجينا سعود السعود1204609212205

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال418.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-01-08حماه05050047493ساميه الحالقحنان احمد عزو1204709212206

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

229مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال867.0019996ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-01حمص04140043375سميحه عيسىعلي محمد محمد1204809212207

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال414.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-10حماه05050074897ساميه زودهحنان سليم حيدر1204909212209

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1983-01-20حماه05100061513فوزهنسرين برهان الحسن1205009212210

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال74.7920020

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-08حماه05010463635فاطمةهاجر محي الدين ابراهيم1205109212211

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال234.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-28حماه05090027474سهامباسمه مصطفى موسى1205209212212

األولية والبضاعة 

الجاهزة

وزارة الزراعة 280

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد2000-06-15حماه05120029493مثيلةخلود شوكت محفوض1205309212213

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2076مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1020210

وزارة التجارة الال336.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-21حماه05050072782جميلهايمان جمال الدين الحاج1205409212214

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 279أمين مستودع العددوزارة الصناعة285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2115.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه05170005352هيفاء ابراهيمساندرا غسان زوده1205509212215
وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية370كاتب اولوزارة الماليةالال2161.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-13حماه05050005633عبيرريام عماد الدين المولي1205609212216

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-23الالذقية06190014576صفيحهرويدا علوش المهر1205709212217

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 986كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال351.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-26حماه05050075397انصاف سيفوسوسن غوار كفا1205809212218

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1222.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-11حماه05050148523بسمههيا ماجد موسى1205909212219

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-04-16حماه05050022652منىنور حسام الدين عواد1206009212220

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.2820080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-09حماه05060010600سناءسجا سامي رضوان1206109212221

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2728.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-01حماه05110040163ليلهآيه سيسر كيوان1206209212222

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

370كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2517.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-26حماه05120029843مالياقمر تمام محفوض1206309212223
المعهد اعداد معهد2000-12-12حماه05010391241ابتسامفاطمه مصطفى الصطوف1206409212224

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7120210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05140013747وهيبه داؤدنيفين نصر محفوض1206509212225

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16حماه05010048104حليمه الكرديبيان عبد الوارث كردي1206609212226

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2925.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01حماه05050092453أميرهانغام جوزيف السامح1206709212227

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2117.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05020038414مطيعهاحمد عبدالرحمن محمود1206809212228

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05إدلب07010129202جنانديما اسعد كفرجالسي1206909212229
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05120049577اديبهجوليا غسان محمد1207009212230
وزارة الزراعة الال2930.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-02-26حماه05050106442ناجيهنور مرفق الجرف1207109212231

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1971-12-01حماه05050030646رسميهليلى محمد عواد1207209212232

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-07-26حماه05050019253غادهنغم جمال الدين السلوم1207309212233

للعلوم السياحية 

والفندقية

إدارة مكاتب 

سياحية وسفر

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال72.4620170

وزارة االقتصاد الال1408.0020210علميثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05010253768روضةتهاني عادل محمد اليوسف1207409212234

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الموارد 370كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال150.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-31حماه07040001130جمانه قاسمبثينه محمود سنقر1207509212235

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1862.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23حماه05120038648بسيمه زرقهميس سمير فندي1207609212236

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05120038246رنا فنديايناس نادر محمود1207709212237

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال77.1720210تأمين

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

72كاتب

المعهد التقاني معهد1999-08-30حماه05120029485ليلهحال بسام محفوض1207809212238

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2076مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0720210

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1371.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120054996تانيه طرافربوع حافظ فضه1207909212239

المحلية والبيئة

9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05120028159مريمنورا حسن فياض1208009212240

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2178.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120049608اديبهديانا غسان محمد1208109212241

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة التجارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2420.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140033960رفيدههديل سليم راعي1208209212242

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

معهد التربية معهد1989-11-28الالذقية06110075628عواطفاحمد وائل زينه1208309212243

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.3520138رسم

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-04حماه05150097976سعادسوزان علي ابراهيم1208409212244
المعهد التقاني معهد2002-01-30حماه05140003102جهينهيمنى ضاحي ديوب1208509212245

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.9920210تخدير
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال143.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-07-21حماه05150004399غادهبتول بكري ضبعان1208609212246

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020104علميثانوية عامةثانوية1992-05-23حماه05050032438انتصارمجد علي العتر1208709212247

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد اعداد معهد1980-04-27حماه05010699486حنان الحلبيهسلوى عبد الكريم الكردي1208809212248

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.9720020تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-20حماه05140025776ابتسام صبيحجيهان كنين صبيح1208909212249
المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05170002355ركسنشيرين منصور منصور1209009212250

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال73.3320200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

وزارة االدارة المحلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال283.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01حماه05050157922خيريهرشا عبدهللا الفرج1209109212251

والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

1100مراقب

وزارة االدارة الال1795.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-25حماه05010765910ناهداماني حسام الدين الزعبي1209209212252

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال128.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-08-15حماه05010110683سحرليلى نور الدين شمطه1209309212253

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1964-03-06حماه05070040531شدههغازيه محمد العيسى1209409212254
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2434.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05200087279نجاح صياديجنان عبد الكريم الشيخ احمد1209509212255

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةالال191.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-25حماه05070015381كاترينرهام أنور الحاج حسين1209609212256

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال394.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-05-15حماه05050014184سلوىمروى نسيم الشيحاوي1209709212257

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد1998-03-13حماه05010360272ندىهيام احمد عبيسي1209809212258

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال69.5420180

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3322.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-10حماه05120032268ميادهسالي علي ابراهيم1209909212259

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة الال1510.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-10حماه05010969754وفاءاسالم محمد علي الياسين1210009212260

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1707.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-10الالذقية06160038973سجيعه رمضانحال هيثم البري1210109212261

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1201.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-17حماه05120029484هدىهيا محمود محفوض1210209212262
وزارة الزراعة الال438.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-11-09حماه05050014303سعاد الحركهصفاء سالم ياغي1210309212263

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-10حماه05050078419سمر بدرهلميا نصر مريم1210409212264

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1348.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-06حماه05030025993مهارهف رياض العلي اليوسف1210509212265

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-11حماه05160010711سنيهسلوى عباس الحمدان1210609212266
وزارة الزراعة الال320.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-06-05حماه05050036452غادهبشرى اديب الشعراني1210709212267

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 285بائع

المائية

984كاتب رئيسي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال2401.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05010428022بسمههبه هللا عماد الحمود1210809212268

الجاهزة

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل273

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120009502مريم دوحانفاتنه حكمت رستم1210909212269

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-10حماه05100058559عيدهسوزان علي االبراهيم1211009212270

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1461.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-08حماه05160050757سنيهزينه عباس الحمدان1211109212271
وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2336.0020180علميثانوية عامةثانوية1996-06-25حماه03240014290آمالرؤى حسين ساعود1211209212272

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال2700.0020155ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-08-01حماه05010163962ثميرهعلي حسين اسعد1211309212273

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة التجارة الال1995.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120013677غيثاء الشعبانديانا ايمن خلوف1211409212274

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-21حماه05070015336كاترينخلود انور الحاج حسين1211509212275
مساعد فني أول وزارة الصحة976فنيوزارة الموارد المائية272أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال3258.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-04حماه05200022340فلاير وردهالياس ابراهيم السلوم1211609212276

صناعي

407

وزارة االدارة الال2321.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-22حماه05010082848ابتسامزين كمال فارس1211709212277

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-08-01حماه05220017498شفاءحليمه نزار ابو العيون1211809212278

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7820220تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-04-07حماه05010659980رضيهالهام غسان الحميدي1211909212279

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7820180تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2108.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05220026978سحرنجالء حسين الحسن1212009212280

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1755.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-05-19حماه05010406824عواطفربا ماجد العسل1212109212281

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-03حماه05010147464عبيردنيا حسين الغفير1212209212282
504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-04حماه05120007535يسيره خليلميس عادل محمد1212309212283
وزارة التجارة الال3171.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-30حماه05010119740حليمهسمر عبد الرحمن الكدرو1212409212284

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01حماه05150078703مهايارا عزت حربه1212509212285
وزارة االدارة الال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-01حماه05050071332امنهناجي محمد الزير1212609212286

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل33شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1798.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-10حماه05010423288نجديهنور فرات الصارم1212709212287

المائية

950كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال3127.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-20حماه05150077911شهيدهبيسان بسام عياش1212809212288

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال243.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01حماه05050082807سميهشذى وليد الخطيب1212909212289

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1102مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2271.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140012765كليمه جعفرسمر نبيل جعفر1213009212290
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08حماه05020042968مريمبسمه مصطفى خليفه1213109212291

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10حماه05170025663وجيههنور يحيى حمامه1213209212292

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-29حماه05150017498خزامابشرى ياسر وطفة1213309212293

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-12-20حماه05150113406سهاممادلين محمد موسى1213409212294

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال65.5320190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2051.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05220006393سحرسالم حسين الحسن1213509212295

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-31حماه05200086620خديجهريم زكريا الصيادي1213609212296

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1487.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-07حماه05050159605فوزيهدارين كامل العدل1213709212297

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05050043710فايزه السيداالء غازي السيد1213809212298

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1759.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حماه05020102850ماري العبودرابيه علي العبود1213909212299

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-02حماه10120009156فضةروال نجيب الكعدي1214009212300
المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05150066099عبيروالء محسن خضور1214109212301

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2076مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.5220190

المعهد التقاني معهد2000-02-01حماه05010626514يثربمريم مسلم المحمد1214209212302

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5420210شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1255.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه04230046761شمسهفاطمه عبد هللا الخالد1214309212303
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-01حماه05140000454أسيرهالهام نظير سعيد1214409212304
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2173.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-09حماه05210021809هدىامنه محمود المحمد1214509212305

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال280.0020050نجارةثانوية صناعةثانوية1986-10-10حماه05190003858انيسهمحمد مفيد حسين1214609212306

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االقتصاد الال2004.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-01حماه05050098509ميساء بصومايا اسامه ناصر1214709212307

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 289مدقق

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال195.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05200068195نجاحفاطمه عبد السالم العيسى1214809212308

والبيئة

وزارة الشؤون 18جابي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال237.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140024723راتبةمارينا حسن مراقو1214909212309

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-27حماه05120010344مريمربا حسين فندي1215009212310

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-29حماه05160015459حوريههبه يوسف شمالي1215109212311

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد1988-01-02حماه05140004972فدوىريم محمد يوسف1215209212312

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة نعمال61.9320100محاسبة

المحلية والبيئة

4محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حماه05050096389عواطفراما معد ناصر1215309212313
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100062569صبريهسمارا زكي عمران1215409212314

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20حماه05160017935فائقةامل حكمت السماعيل1215509212315
وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة الماليةنعمال1934.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-01حماه05160017937فائقه عليبشرى حكمت السماعيل1215609212316

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية370كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-02-01حماه05010274877سلمىمؤمنه حسن نجار1215709212317

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-07حماه05120041447صويغه باشاوفاء محمود سلوم1215809212318
وزارة األشغال 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3544.0020154تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-01-29حماه05010691458فضهاياد محمد المنصور1215909212319

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حماه05120040375كوكبغزل رياض غانم1216009212320
المعهد التقاني معهد1988-01-30حماه05140006654منيعهوالء غضبان عثمان1216109212321

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.7120110إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة التعليم العالي 401

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة الال170.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-06-23حماه05070014011اكابر القطلبيديما نورس حساس1216209212322

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2947.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-10-26حماه05150068921سمر سقورهيا منذر عدبه1216309212323

وحماية المستهلك

309فني طحن

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حماه05150002543شعيلههبة فايز عيسى1216409212324
وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال123.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05170000170نبيلهوسام محمد منصور1216509212325

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10حماه05200077527روسيانور علي ونوس1216609212326

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2158.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-01حماه05200075881نجيبهحسن احمد مصطفى1216709212327

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-16حماه05070018377فاطمه عيسىمحمد أسامة هاشم1216809212328

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1269.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25حماه05120015969غاده دنيارنيم عمار الطرابلسي1216909212329
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1658.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04حماه05020066703ازدهاربشرى فاروق لطوف1217009212330
وزارة االدارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال1492.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05170031673امينهيحيى احمد صطيفي1217109212331

المحلية والبيئة

29جابي

368 من 297صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1986.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-20حماه05010346355وفاءهبه مصطفى الخليل1217209212332

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05010511558ماجدهرشا هيثم الصغير1217309212333

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال71.1720160

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

المعهد اعداد معهد1975-11-20حماه05120040374حياةكوكب صقر غانم1217409212334

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7019950تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020085999يمنيهالرا نصر السليمان1217509212335
403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-31حماه05050007984ميرفتعلي صادق الشعراني1217609212336
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال123.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-20حماه05100044237نعيمهمحمد علي منصور1217709212337

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةنعمال123.00200510علميثانوية عامةثانوية1986-09-24حماه05070001233منى سليمانمحمد عبد اللطيف سليمان1217809212338

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

التربية معهد1990-01-26حماه05120006133انصافحنان قصي أبو عتيق1217909212339

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9920110

المعهد التقاني معهد1993-12-03حماه05060003732فائزهرنا محمد شاكر1218009212340

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال64.7220150

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-20حماه05140032521بربهانملكي درغام مسعود1218109212341

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حماه05190005739وفيقهعلي بركات عيسى1218209212342
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-15حماه05090001473فلاير الجرفصبا اسماعيل القهوجي1218309212343

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05120032266ميادهاورنينا علي ابراهيم1218409212344

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3760.0020150ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-02حماه05130024243رتيبه حموديغيداء اسعد اسماعيل1218509212345

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 223مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حماه05010699915فاطمهزكريا مبارك االبراهيم1218609212346
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05100051214بغدادنسيمه اديب دوحه1218709212347

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-29حمص04100017676شمسهجورجينا مطانس عصفور1218809212348

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.2920090بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة التجارة الال146.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05020064128معززايمان دعار الحمزه1218909212349

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-14حماه05150048667زلفاوعد فاضل محمود1219009212350
وزارة التجارة الال209.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-05-11حماه05010214375هناءصالح سمير سعود1219109212351

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2961.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-09-23حماه05120031452كفاعزه سمير عبدو1219209212352

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة التجارة 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل1108عامل مهنيوزارة الكهرباءالال311.0019983ميكانيكثانوية صناعةثانوية1980-03-12حماه05200088703خالديهرضوان سليمان الصيالوي1219309212353

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني شفاطات ونواقل 

وسيور

292

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-14حماه05170045176نديمهاسامة عبد الكريم قاسم1219409212354
المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010128082لجينه المرادهبه عبد المنعم الرجب1219509212355

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال71.4620210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة االدارة الال1867.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05010570758هناءبتول محسن صطيف1219609212357

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1801.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120037018سماهررزان حسان عبد هللا1219709212358

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال160.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-03-29طرطوس10040002289سعادرويدا علي صارم1219809212359

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال179.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-07حماه05120025697حسنه عونوعد تركي المحمود1219909212360

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال146.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-13حماه05060000182رقيهأيمن محمد حسون1220009212361

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل33شرطي

وزارة االدارة 370كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال143.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-10حماه05060010339مهديهفاطمه ابراهيم السلوم1220109212362

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 368كاتب اولوزارة الماليةالنعم175.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-20حماه05050161532غانااريج هيثم العياش1220209212363

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال3286.0020210ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2004-01-01حماه05020119648ريمهفرح زياد عبادي1220309212364

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-15حماه05010417043ميالدبيداء عبد الستار العبد هللا1220409212365

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1810.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100047171فاديارغد باسم أحمد1220509212366

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2567.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05120031550رفيعه عليايلين سليمان ابراهيم1220609212367

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1997-01-01حماه05020014316يسرىصفا خالد الشقره1220709212368

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال88.0020170مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-26حماه05120031549جيداءتيماء ايوب ابراهيم1220809212369

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1411.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه04010058497هدىآيه عبد الغني القهوجي1220909212370

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-30حماه05160041645داللسها عبد الكريم حسن1221009212371
وزارة الزراعة الال306.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-05-23حماه05050085123هيفاءاشواق احمد رستم1221109212372

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 211خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3108.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-01-01حماه05150117890عزيزه عكيديهديل يوسف يوسف1221209212373

والبيئة

1001عامل حاسوب

المعهد اعداد معهد1997-12-01حماه05010343150فاطمهزهره عمر الحلبي1221309212374

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8220200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05180032426زكيهسليمان احمد سليمان1221409212375
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-08حلب02340064350مريم االحمدروال حسن االحمد1221509212376

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-04-21حماه06050024352عائده سعد الدينرحاب صالح هالل1221609212377

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6820050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

237مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-09حماه05050043596فريجه الحايكنور علي خضور1221709212378
وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال277.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-31حماه05050012942سميرهسلمى محمد الحاج1221809212379

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حماه05180032481مجدمحمد ابراهيم عباس1221909212380
وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية370كاتب اولوزارة الماليةالال2479.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05220025888كريمهنهى احمد المحميد1222009212381

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2012.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-11حماه05080027106هناءرحاب علي المحمد1222109212382

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-17إدلب07090037175عائشة السبسبيرقية عبد اللطيف العلي1222209212383

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال757.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1979-12-30حماه05050016432مريمعيسى أحمد السالمة1222309212384

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-30حماه05010587767زهرةعهد عبد الرزاق نجار1222409212385
المعهد التقاني معهد1979-10-03حماه05050179315رئيفهجلنار اسماعيل هرموش1222509212386

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال82.0020000

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة الال143.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05010456808مارسيلجوني بهيج الجعط1222609212387

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-15حماه05010729876امينهساره ياسين الرحمون1222709212388

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-10حماه05020038370مطيعهمحمود عبد الرحمن محمود1222809212389

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3320160تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1666.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010738945ندىفاطمه عبد هللا الصعيدي1222909212390

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-05-14حماه05110084654رضوىمروه زياد طوماني1223009212391

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.4820110انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1985-04-05حماه05050139894فريدهمارد احمد محفوض1223109212392

المركبات

وزارة التجارة الال254.00200510

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-11حماه05110059387امنهمريم عمر القدور1223209212393

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-10حماه05010374629فاطمهامينه هاشم الخلف1223309212394

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9820160تربية فنية

وزارة الزراعة الال3265.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-05-20حماه05010214771روعهمروه مرهف لطفي1223409212395

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1985-07-02حماه05040010936موضي الخضوررمضان محمود خضور1223509212396

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال66.2720064المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

49مساعد فني

المعهد التقاني معهد2001-01-25حماه05010504848شهامةرفاه حسين الهنداوي1223609212397

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال87.3020200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 21

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010528557طلهاسماء بسام العتال1223709212398

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.4120200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 21

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1581.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-05حماه05030025632آمنهفاطمة عبدهلل العباس1223809212399

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010036397سوسنسميره احمد الخرساء1223909212400

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1904.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-05حماه05030032227امنه جعبوحليمة عبد هللا العباس1224009212401

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-05-15حماه05030043998غازيه الفرحعال متعب الفرح1224109212402

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.6020090بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2394.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-25حماه05200095592تركيهاماني محمد السليمان1224209212403

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1563.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-11حماه05130031175ميادهمي خالد جنديكو1224309212404

االجتماعية والعمل

359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-03-19حماه05020077285هاجرآمنة صطوف احمد1224409212405

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال73.1020060إنشاءات عامة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

49مساعد فني

وزارة التجارة الال329.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-30حماه05010090128ختامهبه محمود العبسي1224509212406

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1101مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010423620ملكفرح مصطفى الحلو1224609212407

الطبي

وزارة التعليم العالي الال72.1020180معالجة فيزيائية

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

268ممرضوزارة الصناعة30

المعهد اعداد معهد1981-09-05حماه05010015141فداء خالدخالد محمد الخالد1224709212408

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.0020023تربية فنية

المعهد التقاني معهد1983-12-25حماه05010656315حليمهعبد الر حمن محمد جوخدار1224809212409

الصناعي

وزارة التجارة 2167معلم حرقةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4020075تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2727.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-30حماه05010676846صفاءياسمين فيصل الحياري1224909212410

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1982-11-13حماه05010102413يسرىرائد عبد الحميد دهيمش1225009212411

الصناعي

2170معلم حرفةوزارة التربية2169معلم حرفةوزارة التربية2168معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6520035تصميم داخلي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال2169.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حماه05010454669بسمهنوره مصطفى عزام نداف1225109212412

الجاهزة

وزارة التجارة الداخلية 273

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 287محاسب

المائية

986كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال183.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010158102نزههمحمود عبد العزيز الطويل1225209212413

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 364كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال1778.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05010676867صفاء دلهثريا فيصل الحياري1225309212414

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

58قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

المعهد اعداد معهد1981-05-31حماه05010217937شهيرهمها محمد قرفول1225409212415

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.6320010تربية فنية

المعهد اعداد معهد1995-01-05الحسكة08010009735افاميه محمودسوزان حسام الدين السليمان1225509212416

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5120170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-08-19حماه05010153243نجاحانس ابراهيم سبسبي1225609212417

للحاسوب

2128معلم حرفةوزارة التربية2145معلم حرفةوزارة التربية2127معلم حرفةوزارة التربيةالال66.2720150شبكات حاسوبية

المعهد اعداد معهد1985-04-06حماه05010026317ملكرغده اسامة ياسين1225709212418

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2820050تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1594.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-05حماه05110105697ساره جمعهيسره صطوف البكور1225809212419
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-14حماه05070006887صبحيهنهله محمد الشمالي1225909212420

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1303.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05030046673نهود الصالح السالمنهى يوسف المحمد1226009212421

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة الزراعة الال342.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-20حماه05010255432داللريما عبد الرحمن دهلل1226109212422

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1100مراقب

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1026مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

المعهد التقاني معهد1999-07-17حماه05010349890رقيه محمدنبال وليد علوش1226209212423

للمراقبين الفنيين

357مساعد مهندسوزارة النقل973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال70.0120190التصميم الداخلي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010349925رقيهبراءة وليد علوش1226309212424

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.9620200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-07حماه05150043835جميلهريم علي ابراهيم1226409212425
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-27حماه05150084419هنالين علي منصور1226509212426

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة الماليةالال1590.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010697385هدىايات مصطفى الياسين1226609212427

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2029.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-15حماه05200084914امنهناهده محمد قراميط1226709212428

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

85قاطع فاتورةوزارة التربية279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01حماه05150044983فاطمةشاديا محمد يوسف1226809212429
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03حماه05120023294اسمهانلما منير اسعد1226909212430
المعهد اعداد معهد1990-01-10حماه05140007013وفيقه سلومغيث شفيق اسبر1227009212431

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1720140تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010560447آمال النصارسالف محسن النصار1227109212432

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7120200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05220010491أمل العبيدرشيد أحمد الفارس1227209212433

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1999-04-04حماه05150000994رابعه الفرانزهراء سمير زينو1227309212434

الطبي

وزارة التعليم العالي الال80.1820190طب طوارئ

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 9مخبري

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

1019فني  طب طوارئوزارة الصحة30

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1233.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05100070185روسياكنار عبدو احمد1227409212435

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-01حماه05170000303جهينةرشا جابر مرعي1227509212436
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1959.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04حماه05010636701زمزم ضمانهند محمد خلوف1227609212437

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-01-16حماه05200018917ديانا حاصودنادين توفيق جمعه1227709212438

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3820140تربية فنية

وزارة التجارة الال3256.0020155نجارةثانوية صناعةثانوية1994-07-19حماه05010454294فادياعلي سليمان ابو حسن1227809212439

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 308فني نجار

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24الرقة05100021389امنةخلود عز الدين شاويش1227909212440
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05200076624انعامكاتبه خضر العلي1228009212441

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-29حماه05160038572غيثاءحنان حسان صامان1228109212442
وزارة الزراعة الال3212.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-04-23حمص04080038960صباحمرح يوسف جحي1228209212443

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1108مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1109مراقب

واإلصالح الزراعي

1110مراقب

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020141أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120041430ابتسامعبد المنعم هايل الخلف1228309212444
المعهد التقاني معهد1994-05-02حماه05100033403زينب محمدايناس ابراهيم ديب1228409212445

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال70.9520160طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

268ممرضوزارة الصناعة8

وزارة التجارة الال2341.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010117899اسيهرذان محمد خضور1228509212447

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1444.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120022784رحاب وسوفيعقوب ريان اسعد1228609212448
وزارة الزراعة الال359.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-02-20حماه05060004407هالهرائدة يوسف العرنجي1228709212449

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة الال114.00200310علميثانوية عامةثانوية1985-10-10حماه05140010918ترياقحسن أحمد إبراهيم1228809212450

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية40جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1993-01-10حماه05010691424فضهماهر محمد المنصور1228909212451

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2179معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6720134

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05100048136وجيهه حميدانناريمان عزيز احمد1229009212452

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2240.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120026349سوسنيوسف علي الناصيف1229109212453

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010455877مفيدهوائل محمد ابو حسن1229209212454

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت 

وتقانة معلومات

مصرف سورية الال66.4920193

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1996-01-31حماه05160007930فاطمه اسعداميمه محمد التامر1229309212455

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.6820190تربية فنية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-06حماه05150116964شاديه الغانمأمامه احمد سليمان1229409212456

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01حماه05120029012حسنرنده اسماعيل سليمان1229509212457
المعهد التقاني معهد1977-07-15حماه05010341894حلوةفاديا ابراهيم العلوش الزين1229609212458

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال66.3819970

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

72كاتب

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010731920عنودفاطمه مهيد الحسن1229709212459
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-29حماه05100063164تمرهفاتن صالح شلهوم1229809212460
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-24حماه05030025237حليمه الطالبسحر خالد العمر1229909212461

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01دمشق05220006637نجميهتركية غازي الضبعان1230009212462

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1526.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01حماه05150092886منال حسنآيه حسن خير بك1230109212463

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2334.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15حماه05120021047اسيارنين حسان فاتي1230209212464
المعهد التقاني معهد1991-01-28حماه05150002472غروباحمد محمد خلف1230309212465

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2120150

المعهد اعداد معهد1980-03-16حماه05010410057حنانرشا محمد الناعم1230409212466

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.1320030تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2108.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-08حماه05140028689مهديه رسوقجوالن أحمد البستاني1230509212467

المحلية والبيئة

1000جندي إطفاء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100027560خديجةحنان محمد الحمود1230609212468

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-19حماه05010595550سعدةأميره عبد الكريم سعيد1230709212469

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-17حماه05010639400يسرىمنال محمد رحال1230809212470

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-07-10حماه05140030484سميرهرماز ناظم درباس1230909212471

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.4820140انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2241.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05130020515سعادزينه موفق صالح1231009212472

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة الال2042.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010047285صباح المصريروان صفوان المصري1231109212473

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1978-11-23حماه05150000674فاطمهنعمت حسين ابراهيم1231209212474

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.7320000سكرتاريا

المركزي

وزارة التعليم العالي 76عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال168.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-23حماه10270017204فاتنوالء محمد خليل1231309212475

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-28حماه05090013244غصون صفدليفاتن صالح صفدلي1231409212476

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1992-01-20حماه05200028435رقيههيفاء ماجد الحلو1231509212477

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال74.7120120مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-09حماه05150042676مياده حسننور محمد ابراهيم1231609212478
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05100040077ملكهأمر حسن احمد1231709212479

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال143.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-06حماه05120002455حوريهثائر محمد سلوم1231809212480

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05160026156سميره وسوفاصالة ابراهيم وسوف1231909212482
وزارة الزراعة الال842.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05090008941سمارنوره فايز االرناؤطي1232009212483

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1890.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-03حماه05020020282فاطمهسناء محمد الرجب1232109212484

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1311.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-20إدلب07220002196سناءفاطمة أحمد فتوح1232209212485
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10حماه05120042717سلوى المحمودخديجه محمد الحميد1232309212486
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-05حماه05050091533فداءسوسن عبدهللا الفيل1232409212487
المعهد اعداد معهد2000-01-20طرطوس10140010303اكتمالوعد هاني رقيه1232509212488

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2520200تربية موسيقية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال176.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-04-15حماه01030262525حنيفه المحمودرشا سهيل الحيدر1232609212489

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1742.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-25حماه05100065982عبير حمدانآيه غضبان يوسف1232709212490

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150019232مخلصةياسمين سمير الرصيص1232809212491
المعهد التقاني معهد1983-03-27إدلب05150016438داللسحر جمال الجابر1232909212492

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.7520050سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05070014000ياسمينرامه سمير سعد1233009212493
المعهد اعداد معهد1999-04-05حماه05010399786علياروال عبد الحميد مصطفى1233109212494

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020210تربية موسيقية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-29حماه05010189140هنديهصبا احمد المحمد1233209212495

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-10-26حماه05190030113سالفهيفاء مجد سلمان1233309212496

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2920200تربية موسيقية

وزارة النفط والثروة الال268.0019980ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-09-29إدلب07240124609نظيرة ديبومصطفى محمد زرقة1233409212497

المعدنية

1108عامل مهنيوزارة الكهرباء356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل1030فني ميكانيك

وزارة النفط والثروة الال2829.0020133ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-06-01حماه05010115401وفاء الفاخوريوائل بسام المليح1233509212498

المعدنية

عامل فني وزارة النقل2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1030فني ميكانيك

(ميكانيكي)

356

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2162.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-29حماه05200093478نجودريتا احمد ابراهيم1233609212499

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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وزارة الموارد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال151.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05010332541ليلىسلوى ابراهيم االسعد1233709212500

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2125.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12حماه05050165101روزهسالم احمد الحماده1233809212501

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال488.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-11-01حماه05070024732مريمغدير احمد الحلو1233909212502

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05110000771ازدهارحنان راقد الحسن1234009212503

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال70.2920190طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

268ممرضوزارة الصناعة32

وزارة الزراعة الال360.0020090ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-11-10حماه05010453071فكيههعزه مصطفى الدرويش1234109212504

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال140.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-02حماه05160005989زعيلهسالم محمد السليمان1234209212505

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال331.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-11-29حماه05030013543نوالراميا علي الشدود1234309212506

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 239مراقب

والبيئة

وزارة الموارد 1002عامل مخططات

المائية

984كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-15حماه05200074235عواطف خليفصابرين محمد الخليف1234409212508

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1979.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حماه05010400189هندضياء خالد الحسين1234509212509

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3947.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-09-18حماه05200079535سميره حسنراما محمد الونوس1234609212510

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-07حماه05050085341اماليامرام محمد مقصود1234709212511

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-03-10حماه05050118385نعيمهماهر مدين جوخدار1234809212512

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2166معلم حرفةوزارة التربيةالال66.9920183تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

المعهد التقاني معهد1989-06-01حماه05050064678ماجدهفرح محمد الحموي1234909212513

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.8020100

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد تقاني معهد1987-07-07حماه05050113667هنديارا حسين مقداد1235009212514

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال80.2320080مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2352.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100067119كفاحالين يوسف ابو عكره1235109212515
وزارة التجارة الال1867.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05170023373لوريس عليغاليه وائيل منصور1235209212516

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

370كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-12حماه05150022083نضالأليسار أحمد طيبا1235309212517
المعهد اعداد معهد1980-07-11حمص04010055406منىالفت سميع فاضل1235409212518

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5620040تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-08حماه05140009003ثرياجوليا بدر خلوف1235509212519
المعهد التقاني معهد1983-05-14حماه05050113774هنددارين حسين مقداد1235609212520

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4220040إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال257.0020050الكترونثانوية صناعةثانوية1986-05-01حماه10090072253نجيبهنادين شحاده حسن1235709212521

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1977-01-20حماه05010581294هندبسام عبد العزيز جوخدار1235809212522

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.3619970إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 231مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة التجارة الال2326.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-31حماه90050006391منىيوسف زهير بربار1235909212523

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال289.0020127ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-01طرطوس10230026437ليلىرامي علي حسين1236009212524

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2227.0020142علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05190017281ميساءأحمد عيسى معال1236109212525

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية3جابي

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-04حماه05120024364مريم مصطقىخلود فجر محمود1236209212526

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01حماه05050103647ايمانخديجه مروان حمزه1236309212527

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-24حماه05050050299ليلى القطريبرنا سمير ميوس1236409212528

للعلوم المالية 

والمصرفية

357منشئوزارة المالية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال72.9320200مصارف

وزارة التجارة الال187.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05170024776سهام دادهريمان عالء الدين وسوف1236509212529

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

370كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-15حماه05120022035مسيلهمروى صقر فاتي1236609212530

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1314.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20حماه05010341045مظله العبطانفاطمه ابراهيم الحسين1236709212531

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-07-17حماه05090000473تغريدمرح كمال سلهب1236809212532

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال78.1920210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

وزارة التجارة 49مساعد فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05030032147خديجهطه موسى شنو1236909212533

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربيةالال69.9320170

المعهد اعداد معهد1988-03-08الالذقية05100045769سميرهسراء صالح شلي1237009212534

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2520100تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20حماه05100038723سعادإيماء ابراهيم نصور1237109212535

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2505.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-09حماه05100066487عدويهعلي تركي حيدر1237209212536

الداخلية وحماية 

المستهلك

370كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2272.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05100066913اسمهانمرح محمد سالمة1237309212537

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1543.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-12حماه05030062262سماهر المرهديل ميسم المر1237409212538

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1950.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-04حماه05160006759مريم يوسفريم خضر سليمان1237509212539
المعهد التقاني معهد1977-04-24حماه05050088356فاطمهندى حسن عطفه1237609212540

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال62.1619990

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حماه05160005178اميمهرهف يوسف اسعد1237709212541
وزارة الزراعة الال3152.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-01-27حماه05130024614فدوىفرح صدوح منصور1237809212542

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05020132103مريمفاديا خالد الحموده1237909212543

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.1720190تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1392.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-25حماه05060003744فائزهزهراء محمد شاكر1238009212544
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-18حماه05130024571فدوىفاطمه صدوح منصور1238109212545

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-06حماه05180018692وضحاعبير يوسف يوسف1238209212546
وزارة الزراعة الال382.0020043ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05200062263انعاممحمد هالل الحمو1238309212547

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3206.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-10-16حماه05150079972حنان حسنرنا عبد هللا حسن1238409212548

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-01حماه05200091333فاطمهرحاب خضر السعيد1238509212549

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-04حماه04130012539سلمىماريا فواز مخول1238609212550

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2119معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3720170تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 282فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

310فني صيانة كهرباء

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال3327.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-05-09حماه05070016257مهامريم محمد ابراهيم1238709212551

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05120045906ختاماسماعيل ابراهيم دريبو1238809212552

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01الالذقية06120033223مديحهاحمد حبيب احمد1238909212553
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-11حماه05010518419زريفهفاطمه فريد المنصور1239009212554

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-05حماه05150015357زينبيمنى احمد الشيخ حسين1239109212555

التجاري

وزارة التجارة الال74.1120200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1996.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-02حماه05030050038دعاءجومانه عباس الصالح1239209212556

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

370كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2284.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200087126رجاءلينا غسان عواد1239309212557
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20حماه05020022852امنهصبحيه نبهان الحسن1239409212558

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

التربية معهد2000-02-22حماه05050040185ميساءاباء نصر محمد1239509212559

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.1820210

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-26حماه04020010880مليحه جردوعال حسن الحسن1239609212560

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1826.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-04حماه05030057618خديجةغادة محمد كردي1239709212561

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2447.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-11-01حمص04020016377خديجهوصال يوسف كاظم1239809212562

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال488.0020042ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-01حماه05100035513كليمه طهماهر علي محفوض1239909212563

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

282كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1703.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-13الالذقية06170003074انعام برغلهنجوى رشيد محفوض1240009212564
المعهد تقاني معهد1991-01-01حماه05050069390ملوكريم عبد الكريم فرج1240109212565

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال74.2820110دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة التجارة الال139.0019980علميثانوية عامةثانوية1976-05-02حماه05150028516شهيرهنسرين علي الدالي1240209212566

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-09حماه05050152585عمشهكفاح تركي العجيب1240309212567
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-11حماه05100038586سكره أسعدخالد نظير طه1240409212568

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-19حماه05050079255فاطمهنرمين حسين االطرش1240509212569
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05100032281حياةهديل تامر احمد1240609212570
المعهد التقاني معهد1990-01-07حماه05050002609هدىغنوه طارق الشيحاوي1240709212571

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال63.3220110إدارة أعمال

المركزي

مصرف سورية 75عامل حاسب

المركزي

الهيئة المركزية 76عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1590.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25إدلب07190037346فاطمةراضية محمد حاج حسين1240809212573
المعهد التقاني معهد1996-03-01حماه05050158757سحرستناي عبدو ادريس1240909212574

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.7620170

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

وزارة التجارة 74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد1980-01-21حماه05050116961فوزهمجدلين ابراهيم المحمود1241009212575

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال64.7720060

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100018114امالمرح عطوه ابراهيم1241109212576

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05180008832زينب حمودمي صالح خضور1241209212577

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-10حماه05110017418سميعههند محمود عثمان1241309212578
وزارة االدارة الال114.0020012علميثانوية عامةثانوية1983-10-01حماه05210004112نديرهعبدهللا احمد كريكش1241409212579

المحلية والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية18جابي

وزارة الزراعة نعمال316.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-11-27حماه05150122461هدىبتول محمد مثلج1241509212580

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1103مراقب

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 287محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال204.0020048علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010118146هنودسعيد علي أسعد1241609212581

وحماية المستهلك

361كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المعهد التقاني معهد1978-02-08حماه05200078331جميلهحسن كامل علي1241709212582

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال58.47200010كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحة78

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

18

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100023857لهود األحمدعائشة أكرم الدهش1241809212583

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال2069.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-16حماه05180019740اديبهمريم حيدر أحمد1241909212584

والتجارة الخارجية

369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-03حماه05170014323بسيمهعال بسام مخلوف1242009212585
وزارة االقتصاد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2401.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120042743فاطمهنور ياسين المحمود1242109212586

والتجارة الخارجية

356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال142.0019893علميثانوية عامةثانوية1971-11-25حماه05160025908حسنه الدربوليفؤاد صالح الدين الحمدان1242209212588

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية41جابي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1243.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-27حماه05030051181سوريةروال صالح الصالح1242309212589

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-30حماه05150082118سميرههبه حبيب موسى1242409212590
المعهد التقاني معهد2001-05-11حماه05150081164سميرهابراهيم سليمان عصفور1242509212591

الصناعي

2168معلم حرفةوزارة التربية2169معلم حرفةوزارة التربيةالال72.4220210تصميم داخلي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10حماه05100033914داللداليا صافي حبيب1242609212592
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-08حماه05090008015الهامليندى وهيب هنا1242709212593

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05200007315سلوىندى كمال الناصر1242809212594

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.4720130تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2036.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05120041643منسيهعديه ياسين االحمد العوض1242909212595

المحلية والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية29جابي

وزارة الزراعة الال424.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-06-10حماه05120033364فاطمهجيداء مصطفى الموعي1243009212596

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-20حماه05030023401رهيجهازدهار سلمان ابراهيم1243109212597

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1755.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01حماه04020076809ختاماميره راتب الخلف1243209212598

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1974.0020100علميثانوية عامةثانوية1988-02-01حماه05010078661حياةرنده محمد أحمد1243309212599

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-07حماه05010085703عليهناريمان عبد الرزاق حمزه1243409212600

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-25حماه05030011896وردهريما أحمد جبيلي1243509212601
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1353.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-04حماه05010831027فاطمه زيدانمها ابراهيم السيد1243609212602

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-06-20حماه05130011598امالعذاب احمد عباس1243709212603

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال64.2220160غذائي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 303فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 302فني تشغيل صومعة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة الشؤون الال1815.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10حماه05120013667غيثاء الشعبانثراء ايمن خلوف1243809212604

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حماه05050000199امتثالرشا خالد حيدر1243909212605

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال2284.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حماه05190032618هياممايا فيصل احمد1244009212606

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1988-11-01حماه05060200456مديحهمها نورس عبدو1244109212607

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.8820080إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1990.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05120025355منى زاهرنسيم علي الموعي1244209212608

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال2031.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-13حماه05150081835أحالميارا علي خضور1244309212609

المائية

950كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05170014242هيامهال عابد عنقا1244409212610
المعهد التقاني معهد1999-03-21حماه05010445610ريمهروان احمد المحمد1244509212611

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.9420190زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-21حماه05120009396مهاعفراء حسن فاضل1244609212612
وزارة الزراعة الال474.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-05حماه05110031533منوه الصالحريما سجيع الحسن1244709212613

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

الجهاز المركزي 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب ماليوزارة النقلالال2170.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-21حمص04010697048دياالعال مشهور شهال1244809212614

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

المعهد تقاني معهد1982-04-28حماه05110031518منوه الصالحفاطمه سجيع الحسن1244909212615

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال64.0120120

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال239.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-28حماه05120042878فاطمههال هادي الحميد1245009212616

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال400.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-02حماه05140003724ريماليال عزيز دنيا1245109212617

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-18حماه05010179293بشرىسليمان رواد المصطفى1245209212618

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه05020073937نزههكوثر احمد الحاج حسين1245309212619
المعهد التقاني معهد1995-09-05حماه05120025356زهورعلي محمد الموعي1245409212620

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2123معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8720173

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1752.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-13حماه05010654892حليمهمروى محمد جوخدار1245509212621

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

368 من 304صفحة  12:50:53 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه08090034347فاطمههبه محمود حمامي1245609212622

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.4220100

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-15حماه05050097543نعيمهزينب خضر الحموي الشعار1245709212623

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-01طرطوس10260027172ناديا نور الدينشذا علي نور الدين1245809212624

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8020130تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1999-08-16الالذقية06200074876سكرهديل صالح جريعه1245909212625

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية357منشئوزارة الماليةالال78.8620200مصارف

المائية

985كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال724.0019983ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-08-25حماه05050118357نعمتطالل نضال الحصري1246009212626

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-09حماه05180004260فاطمهايهاب يوسف عبد الرحمن1246109212627
المعهد اعداد معهد1990-07-31حماه05200019778مياده صمانزينه بسام هزيم1246209212628

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.6620100تربية موسيقية

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1828.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05160032106فهيده نيصافيمايا فايز نيصافي1246309212629

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال162.0020066علميثانوية عامةثانوية1987-05-04حماه05140030054نهلةفادي ساطع يوسف1246409212630

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال786.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-01-10حماه05140018925سكرهآمنه محمد خريمه1246509212631

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1797.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05120053124ندىفاطمه يوسف حمود1246609212632

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-20حماه05200023423ايفيتناريمان عبد المسيح حنا1246709212633
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-22حماه05010332740سعاد المحمددعاء عبد الحي المحمد العمر1246809212634

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال74.8219933ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1974-08-25حماه05140033057فضهزاهي حميد حسن1246909212635

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال164.00200110أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-08حماه05110003642تماسيلعلي هيثم الشمالي1247009212636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-24حمص04130042299رغيدهنهله محمود سليم1247109212637

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15حماه05110031705مجيده عاقلطال امين السلوم1247209212638

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1997-10-11طرطوس10010073825عدلهغصون سلمان العجي1247309212639

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2920180تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05010518393بشرىنور الدين سليمان قطاش1247409212640

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120042542مرهج االبراهيممنال سليمان الجاسم1247509212641

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1642.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05100049713ميادانسرين توفيق نصور1247609212642

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05200004826غادهريم امين لحلوح1247709212643
وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال183.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-10حماه05010238712نجاححنان محمد محسن1247809212644

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-28حماه05010308159جيهان الذاكيريمه رياض قيطاز1247909212645

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال89.8620060

المركزي

مصرف سورية 72كاتب

المركزي

مصرف سورية 73كاتب

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-24حماه05050030511نضالعال نايف الحاج1248009212646

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1984-08-01حماه05030048543سعادروكسان محسن العلوش1248109212647

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال57.8020040تربية فنية

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-26حماه10270020361مهديهسناء نظير خليل1248209212648
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال245.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-26حماه05150085513نجاحامل محمد بودي1248309212649
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1920.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04170045916مريم العليلبنى غازي اإلبراهيم1248409212650

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1899.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10القنيطرة05070015415وفاء الخدامانغام رامز الحاج حسين1248509212651
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1977.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05100066029نظيرهغنوه كامل سالمة1248609212652

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-10-14إدلب07210064090عهدرهام احمد كروم1248709212653

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9120090تربية موسيقية

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2159.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-26حماه05050059384جومانهساميه حسن الكسيح1248809212654

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2779.0020180نجارةثانوية صناعةثانوية2000-09-10حماه05150057133بلسممحمود ايمن درويش1248909212655

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 308فني نجار

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 305فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05140036236مرنداءفاطمه عمار زلخه1249009212656

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال78.8720210طب طوارئ

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05050119803أمينةصبا عادل المحمود1249109212657

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2162.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100055298سعادديانا احمد نعامه1249209212658
1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال264.0020106كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-07-22حماه05150079861اسعافجهاد رئيف نمور1249309212659
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05030013470فاطمهريماز فؤاد الجبيلي1249409212660
277كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2198.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010451033هال اليونسصباح محمد اليونس1249509212661
وزارة التجارة الال2081.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05100044718وفاءرشا ايمن نيشي1249609212662

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 361كاتب اولوزارة الماليةالال2486.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-01حماه05100064779نظيرهبشرى كامل سالمه1249709212663

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2659.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10حماه05100038649نجاحأيناس أحمد يعقوب1249809212664

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية279

المعهد اعداد معهد1993-03-15حماه05200018324غادهشيرين نزيه نجار1249909212665

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2820140تربية فنية

85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال164.0020025علميثانوية عامةثانوية1982-05-01حماه05030047769حسيبهعالء الدين عبده ملحم1250009212666
وزارة التجارة الال123.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-10-21حماه05050085565صفيهرؤى أيمن رزوق1250109212667

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01حماه05100049696مياداهناء توفيق نصور1250209212668

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال142.0020073علميثانوية عامةثانوية1989-10-25حماه05100032837حسناءحمزه محمد اسماعيل1250309212669

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الشؤون الال1548.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010214127غادهنزيهه نزيه اليونس1250409212670

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

364كاتب اولوزارة المالية290

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-02حماه05010214026غادهمنى نزيه اليونس1250509212671
وزارة االدارة الال1729.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-12حماه05050143678نوال العكشساره رائد محفوض1250609212672

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 10جابي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1319.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-02حماه05160050226نسرين ديابكاترين باسم حبيب1250709212673

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 269عامل لحاموزارة الصناعةالال3161.0020140حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1996-04-10حماه05150057138اديبهسالمه عماد درويش1250809212674

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 307فني خراطة

المائية

978فني

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1843.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-11-16حماه05020117284وطنيه الزراقمنى فواز الهويش1250909212675

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-27حماه05110020495سعاد سالمهسمر نواف كيوان1251009212676
المعهد التقاني معهد1995-01-31حمص04010142342عزيزهزينب حامد الحسين1251109212677

الصناعي

وزارة التجارة الال66.0920150تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية970فنيوزارة الموارد المائية282فني كهرباء

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2405.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08حماه05010691985امنيعائشة صطوف المنصور1251209212678

االجتماعية والعمل

370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-20حماه05030066103غادهايناس محمد االبراهيم1251309212679
وزارة الزراعة الال367.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-04-15حماه05140033074هاله مخلوفنرمين سهيل حسن1251409212680

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1978-06-23إدلب07210134389آمالسالف أحمد شدود1251509212682

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.3020010تربية موسيقية

وزارة الزراعة نعمال2693.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-03-31حماه05050046742نعماتهيلين هايل نصر1251609212683

واإلصالح الزراعي

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعة1100مراقب

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال227.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-10حماه05010301535صفاءسهام حافظ الحسن السودين1251709212684

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-15حماه05200097447هاجرمصطفى خليف العلي1251809212685

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال151.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-01حماه05010244474وجيهه اليوسفغصون مصطفى يوسف1251909212686

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2804.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-08-07حماه05050116062فاطمة العررويده عبد الكريم الشحاده1252009212687

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

370كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-05حمص05170034671روال محمودنغم رامز عياش1252109212688
وزارة الشؤون الال1377.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-03حماه05170034679روالريم رامز عياش1252209212689

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

358كاتب اولوزارة المالية289مدقق

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-10حماه05170006998نجاح اليوسفسومر علي ابراهيم1252309212690

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال182.0020022علميثانوية عامةثانوية1983-03-25حماه05170027386رفيقهمهند مغيث ديوب1252409212691
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01حماه05050043562شمسهاجفان نور الدين السلوم1252509212692

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-02حماه05120042706يازيياسين عبد الحميد الحميد1252609212693

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2108معلم حرفةوزارة التربية2107معام حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال79.0120093

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2935.0020133الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-03حماه05150109890نوفه محمدمجد عدنان موسى1252709212694
504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140007223ثريانورما شهاب السلوم1252809212695
وزارة الشؤون نعمال169.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-07-25حماه05180003471جميلهوعد محمد محمد1252909212696

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 362كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال128.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-06-15حماه05070040380سعادفرات عبد الكريم السالمه1253009212697

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال151.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-01-05حماه05170039696ياسمينسوزان خضر حسن1253109212698

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المعهد التقاني معهد1990-11-18حماه90050001730ثريا كايدامل حسين الدياب الموسى1253209212699

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة الماليةالال68.1920120محاسبة

المركزي

وزارة الموارد 74كاتب

المائية

953كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01حماه05170039671هنودنسرين مطيع حسن1253309212700
المعهد التقاني معهد1988-01-26حماه05170003304زاهيهفاتن صافي ادريس1253409212701

للعلوم السياحية 

والفندقية

عمليات مكاتب 

أمامية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال77.0020080

المعهد التقاني معهد1990-01-30حماه05160044149يسرى عمرانرزان مصطفى عاصي1253509212702

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5220120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة التجارة الال3252.0020150تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1997-01-01حماه05050085801هياممحمد حاتم الحسن1253609212703

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة الموارد 355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال2820.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05160009965سميرهحال انور السليمان1253709212704

المائية

976فني
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05140019815غيثاء جبورهديل شاهد جبور1253809212705

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال68.0720200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

58قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2168.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-12حماه05150067538وفاءشذى صالح عجيب1253909212706
وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1649.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حماه05150057294ودادآيه سلمان بدور1254009212707

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2096.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020016722فلاير الرزوقمياده ابراهيم القاضي1254109212708

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-02حماه05160002913شهيرههال اسماعيل اسماعيل1254209212709

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9620150تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حماه05100060185هوالسناء وفيق حميشه1254309212710

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-03-08حماه05160002626اميرهروال ممدوح البستاني1254409212711

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال64.6920100سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه06200057216هيامعال علي عثمان1254509212712
وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال259.0020090تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1991-09-10حماه05150000306ليلىليالس منذر جابر1254609212713

والبيئة

1001عامل حاسوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05030059003رغده الظريفصفاء جابر ناصر1254709212714
282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-22حماه05120038247رئيفهابراهيم محمد علوش1254809212715
وزارة الزراعة الال430.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-11-30حماه05120019939حفيظهاريج حسن سليمان1254909212716

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 2146مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2790.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-02-19حماه05120038240رقيه جاروشيوسف محمود علوش1255009212717

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حماه05010234996سميرهسماهر احمد االحمد1255109212718

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2021.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010666953نجوىنور الهدى رأفت زينو1255209212719

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1753.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-22حماه05150063072منيره حسنبنان محمد وسوف1255309212720

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

58قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

المعهد التقاني معهد1991-09-01طرطوس10140002050منىرؤى قيس نده1255409212721

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.7620130زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2515.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05150067532وفاءهبه صالح عجيب1255509212722

المائية

950كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-13حماه05050044008وفاء عيسىمارينا محمد عيسى1255609212723
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150062547منيرهايمان محمد وسوف1255709212724
التربية معهد1999-10-02حمص04030037695مجدولين المحمدرغد دياب االشقر1255809212725

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2079مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1820200

المعهد التقاني معهد1997-01-31حماه05010014676وفاءمحمد صفوت محمود السبع1255909212726

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي 365منشئوزارة الماليةالال65.1320184

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

366منشئوزارة المالية17

وزارة األشغال 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2707.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-05حماه05100069202رانيا الديبنتالي طالل أبو زيد1256009212727

العامة واإلسكان

1029مدرب طاقة شمسية

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010267020ملكهشهامه عبد الملك محمد سعيد1256109212728

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال71.2420210

والتجارة الخارجية

380كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة132كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-25حماه05160022573حاجهسوزان ابراهيم ابراهيم1256209212729
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-18الالذقية06100034512عزيزهلما جميل حسن1256309212730
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-19حماه05090015694سعادبيداء محمد الحموي1256409212731
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-26حماه05150073275غيداء حمودليلى سلمان اسعد1256509212732

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-10حماه05220017715فاطمه درويشريم حسين المواس1256609212733

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

361كاتب اولوزارة المالية18جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-12حماه05110020154امينهبشرى اسماعيل عاقل1256709212734

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-13حماه05100068486حمامهجامعه شفيق جنيد1256809212735

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حماه05050154794هالهرنيم منذر شرتوح1256909212736
276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-06حماه05140008983فهيمهسمر ضاحي ابو شروش1257009212737
المعهد التقاني معهد1983-07-15حماه05140002614بلقيسهديل تامر محمد1257109212738

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.5020080إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 75عامل حاسب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم العالي 1062محلل بيانات

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1998-02-19حماه05050045169نسرين الحاجرهف عماد شاهين1257209212739

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال64.0820190مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1988-09-08حماه05160006032يسرى عمرانروز مصطفى عاصي1257309212740

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0620120تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1869.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050132586رجاءبتول خضر البري العليوي1257409212741

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-04حماه05150033411فاطمهخلود عادل حسن1257509212742

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال186.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-10-01حماه05180014049حلوه سليمانرنيم حسين العلي1257609212743

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-17حماه05160003604رملهطله احمد منيف1257709212744
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05090004794زينبماري هيثم عيسى1257809212745

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1599.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010332073امينهسمر محمد العليوي1257909212746

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05010731970خديجه العيسىمحمد صالح العيسى1258009212747

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1432.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050148827زينب شحوداحالم خيرو شحود1258109212748

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال191.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حماه05160026672جومانهعامر محمود ملحم1258209212749
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-20حماه05170002431سميره اسعدعال حسن ديوب1258309212750
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-18حماه05100000299سوهيالحال درغام ابو زيد1258409212752
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280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120024997بنانيهمروه فيصل السليمان1258609212754
المعهد التقاني معهد2002-01-24حماه05140037979آمنهآالء ثابت محمد1258709212755

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال92.2120210تخدير

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05100040606دالل الصوصهيا نظمات صافي1258809212756

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حماه05010359884توفيقهصفاء صالح الخضر1258909212757
وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05140014247نمنوم طيباريم صالح التع1259009212758

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-04حماه05120024896بنانيهايفا فيصل السليمان1259109212759
وزارة االدارة الال1988.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-07حماه05010289524صوله المحمدبشائر هيثم العلي1259209212760

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-09-27حماه05150070738فتاةزين علي صالح1259309212761

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2520210

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08حماه05050129735امنهبشرى طلعت الحاج1259409212762

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-18حماه05140002667نظيرهمشيره محمود محمد1259509212763
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2299.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01حماه05010721934انتصارحنان عبد هللا المحمد1259609212764

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2106.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-06-07حماه05180024098مطيعا رمضاندانيال عماد سليمان1259709212765

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-21حماه05100033432زينب محمدازدهار ابراهيم ديب1259809212766
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-01حماه05100028477كوكب سليمانثراء أحمد ديوب1259909212767

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-08-15حماه05200008835ميادهحال أكرم حواضري1260009212768

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال88.1420190تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1992-07-12حماه05010636683عزهعبد الرزاق محمود الطيش1260109212769

الطبي

وزارة التعليم العالي الال64.8420160طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحة32

المعهد التقاني معهد1995-09-22حماه05160003291اروهحنين محمد اسعد1260209212770

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحة1079مدرسوزارة السياحةالال66.0020150مطعم ومنهل

المعهد التقاني معهد1999-09-15حماه05100033482فاطمه سليمانعال احمد منصور1260309212771

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال73.8620200طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

9مخبري

85قاطع فاتورةوزارة التربية369كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1845.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010344515تغريدنور فايز علي هي1260409212772
المعهد اعداد معهد2001-01-15حماه05010595215جمال طعمهميسم ادمون العيسى1260509212773

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4620200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال184.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-29حماه05030057752كتيبهمحمد امين العلي1260609212774
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-26حماه05090027157منايا ابو خضرسيدره حسن مره1260709212775
المعهد اعداد معهد1990-07-01حماه05030022744حفيظه االحمدسناء محمد الداود1260809212776

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.9420110تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05200079872امينه الحنظلبتول خالد السعران1260909212777

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1891.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه04010000730تغريدعبير احمد سليمان1261009212778
وزارة التجارة الال266.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-06-10حماه05010737738حاجهنجاح ناجح السلوم1261109212779

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الموارد 1102مراقب

المائية

948كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2190.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010638886عزه السبسبياالء محمود الطيش1261209212780

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-10-28حماه05050036953نجاة طالبعلي سهيل داؤود1261309212781

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال64.90201110

تقاني

402

المعهد التقاني معهد1987-06-10طرطوس10110010053اسيمة صالحأمل عبد الرحيم احمد1261409212782

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.7120080

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2114.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16حماه05010056355عزيزهرزان محمد السليمان1261509212783

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1560.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-07حماه05050175231رقيه الشحودنهيل فايز المحمود1261609212784

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-25حماه05010047324فلايرفاطمه مصطفى منصور1261709212785

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-09-11حماه05050002622هويدهبتول ناجي الشيحاوي1261809212786

الصحي

1015فني أشعةوزارة الصحة394مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.9520160أشعة

المعهد التقاني معهد1988-12-01حماه05050024923بشهنوار خضر العزو1261909212787

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6520113

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1381.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05010549074سهامرفاه محمد سعيد الصباغ1262009212788

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 364كاتب اولوزارة الماليةالال2081.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-31حماه05050005646خديجهأميره عماد الدين المولي1262109212789

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1206.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-25حماه05190022630رانياسمر ثائر منصور1262209212790

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال464.0020086ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-06-03حماه05220024627سلوى المحميدهشام وليد المحميد1262309212791

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2212.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100057273شفيقهاالء صقر ونوس1262409212792

المحلية والبيئة

37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-26حماه05150054292تمثولرحاب عزيز العدي1262509212793
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1978.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120022078احالمسالف لؤي يوسف1262609212795

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-05حماه05070031499هيام العكاريمايا علي العكاري1262709212796
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-28حماه05160037844ميليادارين عبد الكريم مهنا1262809212797
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-11حماه05010554090خديجه البكريعاصم محمد البكري1262909212798

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-01حماه04220025532ختام سليمرنا سليمان شاهين1263009212799

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-02-02حماه05010477514انتصارفاطمه عبد العزيز الخالد1263109212800

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال68.8020150تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-24حماه05050174667مروهآسيا كمال العثمان1263209212801

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1599.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-18حماه05050025085جوليتاروى هيثم شاهين1263309212802

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-07حمص04180046913فطيمسماح عبد المنعم الحسن1263409212803

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01حماه05160037860شاهاورده عزاوي االبراهيم1263509212804
وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالنعم2190.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-10حماه05150088916جهيانمرح خضر حماد1263609212805

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-25حماه05050065550لينايارا سليمان عفاره1263709212806

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1830.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05030054817مريمأسماء حسين جمعه1263809212807

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-10حماه05140016840فاطمهسلمى سليم عبيسي1263909212808

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-06-08طرطوس10140006843منتها السليمانربى عبد العزيز رقيه1264009212809

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3220170تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1988-01-20حمص04060016949شهيرهظالل عمر قسوات1264109212810

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.7120090تربية موسيقية

وزارة الشؤون الال2329.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160037850داللأناغيم علي شبلي1264209212811

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال2048.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05160040011مهاياال طاهر الحسن1264309212812

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2256.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05200081790فطيمرقيه خالد الحنظل1264409212813
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حماه05150026615آسيانرمين عبدو بركات1264509212814
403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25حماه05200089886شمسهعبد الهادي حسون مصيطف1264609212815
المعهد اعداد معهد1996-12-11طرطوس10010133577منى شكوحيمرام محمد حبيب1264709212816

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6420190تربية فنية

وزارة الزراعة الال422.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-03-16حماه05050086578سحررشا غسان رزوق1264809212817

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1994-08-12حماه05010098846صفاء شيخ خالدعبد الهادي غسان التركاوي1264909212818

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال70.4820210

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

365منشئوزارة المالية21

وزارة التجارة الال193.0020039علميثانوية عامةثانوية1985-07-02حماه05030005504فاطمهعلي نعيم الحسن1265009212819

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة المحلية 290

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال912.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-22حماه05050087234سمرنادين عزيز داؤود1265109212820

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-20حماه05160037124هيامفاطمه بسام الحسن1265209212821

الزراعي

وزارة الزراعة الال83.0820200أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05160036939عبيرماري علي حسن1265309212822

الصحي

399مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7820180صيدلة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-07حماه05070001285صبريهكيندا محسن عيسى1265409212823

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01طرطوس10010135085حليمه حمودربا محسن حسين1265509212824

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.5720180تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-04-10حماه05180021861محاسن فياضهزار علي علي1265609212825

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5720200تربية فنية

وزارة االدارة الال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-07حماه05010156847سحرإيناس محمد خير الباكير1265709212826

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-08حماه05050100640مريمسماهر محمد جندي1265809212827
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-24حماه05010762348حليمه الناصرايمان عبد العزيز العموري1265909212828

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 370كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال125.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-04-17حماه05050019250امينهرهان ماجد فطوم1266009212829

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2728.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05120006964رابحه سليمانأوسكار محمد جبور سلوم1266109212830

المحلية والبيئة

369كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

المعهد اعداد معهد1997-01-01طرطوس10010137911سوسن عليرهف يوسف يوسف1266209212831

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.7920190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140014242حوريهسمر عدنان التع1266309212833

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2151.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-06حماه05150086000مادلينمايا هيثم حسن1266409212834

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05090033501أميرةعفراء علي بركات1266509212835

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-10حماه05140008616داللدارين حمدان خضور1266609212836

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2262.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05120024154وفيقه خضورديمه ابراهيم محمد1266709212837

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2088.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05020033954ساميهخضيره ياسين الفارس1266809212838

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1821.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-11حماه05190028844سبها عبد هللاسهام حماد حماد1266909212839

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال2494.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010353614رساليه العلوشهيام اسعد عباس1267009212840

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1648.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-25حماه05140015323افتكارديمه ابراهيم غرير1267109212841

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1388.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010661889هيامميرنا محمد جلول1267209212842
وزارة االدارة الال1748.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حماه05010156934هويدايارا أيمن الباكير1267309212843

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

التربية معهد1986-07-01حماه05010098281مديحةأيمن علي الباكير1267409212844

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2079مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.1720097

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-25حماه05010185702أمينهميساء عبد الكريم األحمد1267509212845

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-26حماه05180016772حربهلمى علي حمزي1267609212846

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-16حماه05010271663مريم الحيدرزينب محمود الحيدر1267709212847

للحاسوب

2068مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8220200شبكات حاسوبية

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة الماليةالال1681.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05150010257عفافاليمامه أحمد شبيب1267809212848

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05140015299افتكارصبا ابراهيم غرير1267909212849

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05200088877ترياقفهيده عزيز الشيخ أحمد1268009212850

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-02حماه05050022252داللصفاء عبد الكريم المصياتي1268109212851

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال141.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-03-01حماه05100045136اميرهعندليب احمد الطويل1268209212852

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-08الالذقية06170011493امنةايمان عاكف محمود1268309212853

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08حماه05100022579خالديهمرح خليف الحمدو1268409212854

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2002-01-13حماه05050045112سناء شحودحنين علي شحود1268509212855

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال75.6420210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال156.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-08حماه05150042982سعادهمهند محمد جمول1268609212856

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال2458.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05200077166رلىجلنار محمد مصطفى1268709212857

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية05140023310هيامسالي بسام سلطان1268809212858

المحلية والبيئة

37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-16حماه05180030604حلوهديمه أحمد صقر1268909212859
المعهد تقاني معهد1990-06-29حماه05220024785تركيهنذير عبد الكريم المحميد1269009212860

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال67.0020110

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-15حماه05160039266غادهوعد هيثم سليمان1269109212861
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-15حماه05070015519صبريهرزان نور الدين شاهين1269209212862

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1405.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-20حماه05050099491يسرهفاطمه عدنان ابو شاهين1269309212863

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1488.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-14حماه05180030662كالمبراءة عيسى ديب1269409212864
281كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1973-03-12حماه05010464684امينه جرجنازيسلوى خالد الغريب1269509212865
وزارة االقتصاد الال2016.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010519854فيحاءزينب عبد المنعم العساف1269609212866

والتجارة الخارجية

359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1992-03-08حماه05010677951ضحىريم محمد هشام العمادي1269709212867

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال78.1720130

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2179.0020136أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-26حماه05190013945زاهيهربيع محفوض محفوض1269809212868
المعهد التقاني معهد1989-06-15حماه05200089060خالديهتوهيه حمدو المشعل1269909212869

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال72.9420110

المائية

979فني

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-05حماه05160022866فضهسمر يوسف خضر1270009212870

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-09-02حماه05050151228فاطمهاحمد مصطفى مصطفى1270109212871

الصناعي

وزارة التجارة الال63.3320024تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 282فني كهرباء

وحماية المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية310فني صيانة كهرباء

المعهد التقاني معهد2000-04-17حماه05050045115سناء شحودرغد علي شحود1270209212872

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال72.3920210عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة التعليم العالي 20منشئ

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

22

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-22حماه05050161276فاطمةوصال عبد الحكيم العيسى1270309212873

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050165182صباحفاطمه احمد العوض1270409212874

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1976-08-04حماه05160008426فوزيهرنا ابراهيم دياب1270509212875

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

267محاسبوزارة الصناعة377كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة الماليةالال59.8019980

وزارة الزراعة الال814.0019966ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1976-09-01حماه05050038003شهلهنزيه اسماعيل سفر1270609212876

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

وزارة االدارة الال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-28حماه05200089029امنهغاده احمد المشعل1270709212877

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-19حماه05160039278غادهرنيم هيثم سليمان1270809212878
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1265.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100050133املينمريم احمد حجيره1270909212879

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010690464حليمهرزان عبد العزيز العموري1271009212880

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1815.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-03حماه05150111644سميره الزياكبشرى محمد حسن1271109212881

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

85قاطع فاتورةوزارة التربية290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05220006976خلفه الصطيفحسين علي المحمد1271209212882
المعهد التقاني معهد1999-08-13حماه05180020997مريمميس محمد سليمان1271309212883

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

400مساعد فني أولوزارة الصحة1020فني صيانة أجهزة طبيةوزارة الصحةالال77.6220200

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1886.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010435459سارهوفاء احمد علي1271409212884

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال120.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-22حماه05160041332سرسكماهر حسين صالح1271509212885

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1995-03-01حماه05050135649مهامحمد صالح عوض1271609212886

للعلوم المالية 

والمصرفية

367منشئوزارة المالية967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال61.4520174مصارف

وزارة االدارة الال2170.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05200028543سميه الحسنفاطمه رشيد الحسن ابو زيد1271709212887

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-01-15حماه05200090893ليلىايمان مصطفى الحسون العلو1271809212888

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال79.5320110

التربية معهد1990-07-05حماه05150031630فلايرعامر يوسف غنم1271909212889

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6420119

معتصم عبد الحميد الشيخ 1272009212890

محمود

وزارة االدارة الال2257.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-20حماه05010458670مياده

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

وزارة االدارة الال182.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-07-02حماه05150073426هدىرؤى علي الحمود1272109212891

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 3جابي

والبيئة

وزارة االدارة 36جابي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-10حماه05180033000مفيدهنوار سليمان سليمان1272209212892
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1361.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-18حماه05010926131سهام بركاتعائشه جالل بحري1272309212893

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3080.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-15حماه05050165161صباحنور احمد العوض1272409212894

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 285بائع

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل287محاسب

المعهد التقاني معهد1992-09-03حمص04010461634انتصارعتاب علي رستم1272509212895

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل977فنيوزارة الموارد المائيةالال73.7920150

المائية

979فني

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال114.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-08-25حماه05190012032سجيعهريمه محمد حمدان1272609212896

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1524.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-09حماه05070014307ايمان المالمريم احمد زينو1272709212897

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-13حماه05090023726وصفيهمهى نادر ابو قاسم1272809212898
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-26حماه05090002554حوريهوعد محمد عبود1272909212899

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال148.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-01حمص04010231932عيوش الحسنابراهيم أيوب الرمضان1273009212900

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-03حماه05030016387غصوناريج فواز ابراهيم1273109212901

الطبي

268ممرضوزارة الصناعة1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال68.8320210طب طوارئ

279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حماه05220014836صبحيهعبد هللا حمدو السنجار1273209212902
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20حماه05140034731دعدلجين منذر عبود1273309212903

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-27حماه05150126151منيرهسلمى حسن اسعد1273409212904
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-24حماه05120040694مها عبوداناس حسين عبود1273509212905

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-13حماه05120040671مهافيروز حسين عبود1273609212906

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2427.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01حماه05160027276جميلهبلسم وجيه الحسن1273709212907
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-25حماه05110003204زهويسلوى عزيز سعيد1273809212908

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05220014373نوفهسماهر عمار الدرويش1273909212909

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1720180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05100002528هدى جرجسماري رياض موسى1274009212910
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-07حماه05020070045فايزهنسرين سيف الدين الشيخ1274109212911
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-17حماه05050051517غادهغاليا كريم الدين الشعار1274209212912

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-10حماه05110000983دعد ديبشيريهان زريف طه1274309212913

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-17حماه05050111690فاتناالء عائد عدره1274409212914

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2107.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030029023منالفاطمة حسن الحسين1274509212915

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال132.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05160019163عزيزهرشا سمير العلي1274609212916

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1818.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120021998خطيرههال محمد محمد1274709212917
المعهد اعداد معهد1988-02-19حماه05050028955غادهراما كريم الدين الشعار1274809212918

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.1520100تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1995-05-25حماه05150092145سميرهمنار سلمان اسماعيل1274909212919

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

275كاتب ضبطوزارة العدل952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.3420160

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حماه05200035370حنانروان طالل الجمال1275009212920
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2484.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05200039371آمنو العليويمروه أحمد العوض1275109212921
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-11حماه05010584836امينهوفاء علي شحود الدياب1275209212922

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15حماه05120022062يسره محمدميرنا غسان محمد1275309212923
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05160013372سالمليليان شعيب االحمد1275409212924
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1950.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30حماه05160013371غادهروان عبد هللا االحمد1275509212925
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1943.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010635228رندهرنا عبد المنعم الالذقاني1275609212926

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05050009405عبيرهبه احمد عجوب1275709212927

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال63.0020200عالقات عامة

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة الال1402.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-22حماه05150061546ناهد عطيهآيه عمار ديوب1275809212928

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-15حماه05150035418سميعه خطيببشرى علي الخطيب1275909212929
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2467.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01حمص04170053678رجاءعائشة عبد الكريم حمشو1276009212930

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال386.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-02-25حماه05140013100حياة خيربكداليا فايز حسن1276109212931

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-02حماه05050118537باديهلمى عزام كوكبي1276209212932

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1999-02-05حماه05010506497يسرىريم احمد المرعي1276309212933

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال76.2720210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال419.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-02-25حماه05050032953امنةرودينه امين يوسف1276409212934

واإلصالح الزراعي

279أمين مستودع العددوزارة الصناعة1104مراقب

وزارة االقتصاد 359كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-28حماه05070021946فاطمه حسنمنال محمد فرحه1276509212935

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة التجارة الداخلية 1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3045.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-11-01حماه05160035898سميرهمحمود محسن العبدهللا1276609212936

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 301فني لف محركات

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة الزراعة الال264.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-01حماه05050048345مناصفرنا قاسم ديوب1276709212937

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد1997-02-16حماه05050074724هالةروان حسين شدود1276809212938

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8320180

طبية

1020

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05090002557غصون عبودخزامى أديب عبود1276909212939

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-09حماه05050151002اكتمال العكشاريج حسين ديوب1277009212940

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة المحلية 963فنيوزارة الموارد المائيةالال73.3220190المساحة

والبيئة

357مساعد مهندسوزارة النقل23مراقب فني

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05050026931جوهرهسالم كميل عليشه1277109212941

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال66.1020160مصارف

واإلصالح الزراعي

357منشئوزارة المالية240مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25حماه05100036015نازكبتول محمد علي1277209212942
المعهد التقاني معهد1989-10-10حماه05170026890فهميهوفاء علي ميهوب1277309212943

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال71.9320110عالقات عامة

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في المعهد 

التقاني للحاسوب

مصرف سورية 22

المركزي

مصرف سورية 76عامل حاسب

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-10حماه05200034565خديجه صخررقيه عبد الخالق العثمان1277409212944

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2138.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-01حماه05010654621مريمحنان محمد الشحود1277509212945

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-09حماه05100054467وردهاسمهان ياسر ديوب1277609212946
355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2952.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-02حماه05160010464جمانه رمضانأسامه حسان كنعان1277709212947

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05010145912فوزيهناجح سعد الدين برازي1277809212948

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1641.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010656279نهلهانوار احمد سبسبي1277909212949

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال187.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05220014880مريم سنجارزهره عبد الشاكر الياسين1278009212950

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة الال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-08حماه05030065229منيرهميليا محمد سقر1278109212951

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05050052815وفاء طالبنوره خضر قبالن1278209212952
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2073.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010252488عزيزهايمان عبد الكريم الخليل1278309212953

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1528.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-01حماه05220014762صفيهبتول عبد الرزاق اسويد1278409212954
المعهد اعداد معهد1992-10-20إدلب07110048001لبنىعائشة وليد سرماني1278509212955

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7420120تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1492.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-18حماه05010611591فوزاتعبير محمد الكامل1278609212956

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1781.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-14حلب05150060782مالمة عثمانرغد كاسر كاسر1278709212957
التربية معهد1991-01-16حماه04230017354هديه يوسفمرام محسن عطابه1278809212958

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5620130

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1974-08-18حماه05150124309حوريهاقبال عيد الحسن1278909212959
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-05حماه05030067508عيدةشمة حميد الزعلو1279009212960

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-25حماه05150085247مريم ابراهيمبانه عبد الرزاق ابراهيم1279109212961

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1729.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-13حماه05150115817يسرى محمودسوسن يونس الحبيب1279209212962
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-09حماه05160035581ديبهمياده علي حمد1279309212963
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال166.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-28حماه05010753757فاطمهحسام هاشم الخلف1279409212964

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال160.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-04-28حماه05050013827نجوهعلي عدنان حيدر1279509212965

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 34جابي

المحلية والبيئة

40جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحةالنعم1846.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية06170030940صباحريمه عيسى بشكار1279609212966
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100023755فهيده الحواطسالي فايز حنا1279709212967
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1708.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020049787هديهلمى احمد العليوي1279809212968
المعهد التقاني معهد2001-11-10حماه05010179337هناء السطوفشهد فريد الشمالي1279909212969

التجاري

مصارف 

وتأمين

376كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.4820210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15حماه05100038948هنديه زلخاجيما كريم اسعد1280009212970

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حماه05140000388شريفة غنومحال محفوض سلمان1280109212971

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1349.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-14حماه05100068145بهيهنهله جناد الجنيد1280209212972

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حماه05140032988منيره رضوانعواطف راقي علي1280309212973
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-01حماه05140005630نعامه موسىحال سجيع عفيف1280409212974

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-15حماه05140005593منيرهروشان راقي علي1280509212975
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20حماه05100000872اديبةماريا مخائيل بطرس1280609212976
وزارة االدارة الال119.0019903علميثانوية عامةثانوية1972-10-10حماه05140033995رابيه ملكيهصادق غصون غصون1280709212977

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

وزارة االدارة 29جابي

المحلية والبيئة

36جابي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-01حماه05050004643فاطمه وردلبانه نصر ورد1280809212978

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05050050417سناء الشماليكنانه سامي ميوس1280909212979

للصناعات 

التطبيقية

274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال62.5120160غذائي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-19حماه05090002239هندسناء احمد الشعار1281009212980
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حماه05050043795غصوندعاء جمال حويجه1281109212981

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال2372.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حماه05140002648هالهعفراء نظير محمد1281209212982

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

سعاد عبد القادر العبد 1281309212983

الرحمن

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2086.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-27حماه05020012412صفيه

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2248.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حماه05110079755فاطمه التركصبا عبد الرحيم جدوع1281409212984

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1545.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-17حماه05010602863هناءاسماء بسام خالد1281509212985

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1399.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28حماه05010602554هناءهديل بسام خالد1281609212986

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-29إدلب07090026744أنيسةفاطمة نصر هللا الشبيب1281709212987

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2069مدرس مساعدوزارة التربية2157معلم حرفةوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3620200

وزارة االدارة نعمال223.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05140002682هاله صبيحوالء نظير محمد1281809212988

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2327.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-17حماه05120003468ثناء عيسىديمه محمد سلمان1281909212989

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 289مدقق

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

وزارة التجارة الداخلية 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3044.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-04-10حماه05050211540نجوهبتول عدنان حيدر1282009212990

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1289.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03حماه05010617204ماجده خلوفروان عماد الحسن1282109212991

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-10حماه05050055108ميسون الشماليقمر فراس زهره1282209212992

الصحي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة392مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.4920200تخدير

المعهد التقاني معهد1988-09-26حماه05010081584ثروةشهد احمد جواد1282309212993

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال81.2320080

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 73كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05100042190جانيتايفا عبد هللا ربيع1282409212994

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال173.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-24حماه05100014120منالسالي جرجس ورده1282509212995

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

وزارة التجارة الال270.0020034ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-08حماه05010695717داللمحمد عبد الرحمن الياسين1282609212996

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

وزارة االدارة الال116.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-14الالذقية05010064583خديجهغاده هاشم الدباغ1282709212997

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1757.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010705784عليا بردانبتول محمد المصطفى1282809212998

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-02-17حماه05190005269فاديادلع باهر سليمان1282909212999

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال64.6420210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010348154عنودثريا احمد الشالش1283009213000

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9820180تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05140024719اسمهان خضورريم أحمد مراقو1283109213001
وزارة االدارة الال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حماه05120025463مياسهشهباء معن خضور1283209213002

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال151.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-04-11حماه05010028188نعمتغنى خالد بقبق1283309213003

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال2898.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1998-01-15حماه05050164221براءه بصلمرح بسام هاجر1283409213004

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-25حماه05010217963فاطمةنسرين محمد الملحم النمر1283509213005
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1731.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-01حماه05010251287فاطمةدارين محمد الملحم النمر1283609213006

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01الالذقية06220029437داريننور عاطف ابراهيم1283709213007

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2071مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2620180

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140022342فريزه قاسمماريا صالح أسد1283809213008

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20إدلب07090179415وفاءسوزان خالد حقي1283909213009

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-23حماه05090005810نفلهلبنى نايف عيسى1284009213010

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2517.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25حماه05020055326هالهبه ابر اهيم العلوش1284109213011

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1969-05-13حماه05060001441مريم غاليصوليا ملحم غالي1284209213012

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال54.5419960

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-27حماه05010431122فاديهعلياء عبد الفتاح حاتم1284309213013

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05050092945بسمهشام بسمان المير محمود1284409213014

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-05حماه05180009578خضرهصفيه علي حمود1284509213015

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-11-12طرطوس10260018628غادهديانا نجيب عبود1284609213016

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5720210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-02حماه05050149681رئيفةعبير برجس العلي1284709213017

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04حماه05160026437شعيلهعبير محمود ابراهيم1284809213018

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-05-01حماه05120017597اسعافأليزا محمد سلوم1284909213019

الطبي

1017فني تخديروزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.7920210تخدير

281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2268.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-12الالذقية06100039468زنجبيلرهام رامز غطروف1285009213020
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10حماه05140005040ناريمان حمودساميه راجي علي1285109213021

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2246.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010115433محاسنمرام محمود النعسان1285209213022

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال459.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-11-10حماه05050149573رئيفهزينب برجس العلي1285309213023

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال865.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-11-04حماه05140027927رابحةامل علي التع1285409213024

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-01حماه05050061729ليلىملك نايف قداحه1285509213025

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-05-15حماه05020049458مريمهناء ابراهيم الضامن1285609213026

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال63.5920120محاسبة

المركزي

وزارة التجارة 357منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-02حماه05050097337لمعهفاتن حسين ونوس1285709213027

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال937.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-02حماه05060001510هيامغدير حسن حيدر1285809213028

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة الماليةنعمال155.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-12-16حماه05160028254مهاني حسينفداء ابراهيم الناعم1285909213029

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة التجارة الال3334.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-26حماه05030057496نوالديانا منهل العوض1286009213030

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1101مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010250791دارينهيالنه اسماعيل الخازم1286109213031

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال64.3220200الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

المعهد اعداد معهد2002-01-31حماه05010227137اميره اليوسفرزان محمد اليوسف1286209213032

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4620210تربية فنية

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال173.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-20حماه05160009710سهام ونوسأميرة كمال حسن1286309213033

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-13حماه05050071306ندىرشا ناصح الزير1286409213034

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال132.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05160009686سهامربا كمال حسن1286509213035
وزارة التجارة الال2551.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-29حماه05150078576نسرين عيسىاروى اسد حسن1286609213036

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1101مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االقتصاد الال148.0020060علميثانوية عامةثانوية1984-01-03حماه05190016348امل خضرربى احمد حبيب1286709213037

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال135.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-06-27حماه05150070140أمينهمديحه وجيه محمد1286809213038

والبيئة

360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-25حماه05010158607سهاسماح عبد الصمد الرومي1286909213039

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3820170تربية فنية

وزارة التجارة الال315.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01حماه01010153440فاتنمرام مصطفى الغفير1287009213040

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

278محاسبوزارة الصناعة1101مراقب

وزارة االدارة الال2201.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160035789وداد صقرجعفر احمد العلي1287109213041

المحلية والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05120036586ليالرنيم عبد الرزاق يوسف1287209213042
وزارة التجارة الال390.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-20حماه05150002196ابتساملما مصطفى شاهين1287309213043

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1103مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-16الالذقية06090017913عزيزه الصخرسحر حسين الوند1287409213044
280كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1652.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-28الرقة11050070111جميلهاريج اسماعيل ديب1287509213045
المعهد التقاني معهد1997-04-01حماه05010393664غادهمريم نصر الرز1287609213046

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال75.3620170

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

365منشئوزارة المالية21

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال170.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-03حماه05050082530سعادمساء محمد الشمالي1287709213047

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-28حماه05060001493سعاد السلومىسلماس محمد الشمالي1287809213048

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-15حماه05010162172نعيمهعيده علي العوض1287909213049

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

الجهاز المركزي 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب ماليوزارة النقلالال2077.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-03-25حماه05010518909نعيمهبشرى سليمان حساب1288009213050

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150089456كوثرباسمه طالل هواش1288109213051

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01حماه05100070101اكتمالأريج علي حربا1288209213052

المحلية والبيئة

32شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1907.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-22حماه05010156260مكيه االصفرهيفاء أحمد فهد فحام1288309213053
المعهد التقاني معهد1989-01-01دمشق10110006986زاهيه منصورمحسن علي غانم1288409213055

الصناعي

2119معلم حرفةوزارة التربية2121معلم حرفةوزارة التربية2120معلم حرفةوزارة التربيةالال74.18201110تقنيات كهربائية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه05010642162لطفيهرانيه محمود زقزوق1288509213056
277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05050165472انتصاررهف احمد ادهم1288609213057
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1296.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-24حماه05170001647رندهربا معروف عون1288709213058

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06حماه05010853828غاليهغفران احمد زقزوق1288809213059
وزارة االدارة الال206.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-20حماه05120029936نجاح محمودنشوه رجب سليمان1288909213060

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

370كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال176.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-07حماه05200051619فوزيهعبد الستار حسين العمر1289009213061

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال3467.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-29حماه05150127430امال اسبريعقوب سامر عبيدو1289109213062

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05210020244منامرام عبد هللا العبدان1289209213063

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال72.3220200

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1943.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-20حماه05210020474هيام البكورهدى حسين البكور1289309213064

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-20حماه05070038380نزههمديحه احمد سعيداالحمد1289409213065

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

370كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1775.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-07حماه05150055663عبيرانغام محمد غنم1289509213066
المعهد تقاني معهد2001-02-15الالذقية06060019821حناندارين جابر دوير1289609213067

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال80.1420210وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-10حماه05090004604حسنهريم محمد حيدر1289709213068
وزارة التجارة النعم3010.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-05-06حماه05150110399صباحبراء محمد االسكندر1289809213069

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة الشؤون الال127.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-01-02حماه05010717486حكميهغسان رشيد كنعان1289909213070

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-21حماه05010500961عرنه الحسينرجب نظير العلي1290009213071

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3357.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-05-12حماه05050113535عائدهغنوه محمد العايق1290109213072

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1987-01-01حماه05010035372سهاميامن فايز صطيف1290209213073

الصناعي

2168معلم حرفةوزارة التربيةالال65.4720109تصميم داخلي

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-19حماه05010099381صفاءرباب نواف عربش1290309213074

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010560015صفاءلجين نواف عربش1290409213075

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.2520130

تقاني

402

وزارة الزراعة الال314.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-04حماه05050002167نوالاحالم سامي عبيدو1290509213076

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1104مراقب

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1027مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة الزراعة الال921.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-10-21حماه05050072300نجاحعبله طلعت زين1290609213077

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-13حماه05150083280زغبةأحالم عيسى حسن1290709213078
المعهد التقاني معهد1987-07-23الرقة05050165463انتصاررشا احمد ادهم1290809213079

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال65.4620110كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 78

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

406مساعد فني أولوزارة الصحة18

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1810.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-14حمص04010674158شمسهايمان عبد الرحيم الشامي1290909213080

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة نعمال277.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-04-27حماه05050031433نجاحروضه حسن عدره1291009213081

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1101مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1509.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-12حماه05010671226حكمتحسناء عبدهللا ادلبي1291109213082
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30إدلب07240150415فوزيةإيمان محمد وصفي سقاطي1291209213083
وزارة االقتصاد 960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم2339.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-09حماه05050001840هاجرأماني محمد اآلغا1291309213084

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة نعمال2368.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05150025973كوثر صالحخليل عيسى عثمان1291409213085

المحلية والبيئة

1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباء1001عامل حاسوب

المعهد اعداد معهد1997-01-28حماه05010072208ليناعزيزه أسامه عمر1291509213086

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3720160تربية فنية

359كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2258.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010493872لوديريم حنا السعد1291609213087
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2280.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-27حماه05010166713منىمرح نديم كالكل1291709213088

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01طرطوس05010491353غاده حالقعال علي حالق1291809213089

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال469.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-20حماه05150067395تمينههند سلمان سالمه1291909213090

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-06حماه05050020506ظهيرههال هاني الطير1292009213091
المعهد التقاني معهد1997-01-15حماه05030020133عبير عسافيزن موفق العبدهللا1292109213092

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2164معلم حرفةوزارة التربيةالال77.9620170تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

2166معلم حرفةوزارة التربية284فني تبريد

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1997-03-01حماه05010605466غازيه المحسنمحمد صفوان المحسن1292209213093

الميكانيكي

مساعد فني أول وزارة الصحة271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال2909.0020153

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1999-01-30حماه05010010061ريمانور رسيم الوتار1292309213094

التجاري

وزارة التجارة الال73.5220180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2066.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020041108تركيهزاهده حسن محمد الحسن1292409213095

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد2000-05-10حماه05050062793فدوىاريج اسماعيل حيدر1292509213096

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.6020200مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

المعهد التقاني معهد2001-01-29حماه05140021303رحابزين علي قبقلي1292609213097

الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقل572مساعد فنيوزارة الدفاعالال62.4820210المساحة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20حلب02340046179خديجة العليياسر رفعات الحمود1292709213098
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05160005552ثروه ابراهيممرح وعد احمد1292809213099
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد تقاني معهد1992-02-15حماه05010127251سمرمرح محمود فرحات1292909213100

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال71.5920120مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05020041137تركيه عبد القادرمريم حسن محمد الحسن1293009213101

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9920170تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1995-06-25حماه05050062770فدوىسماره اسماعيل حيدر1293109213102

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال67.6720150

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

74كاتب

وزارة االدارة الال1704.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-11حماه05100021268هدى الحموديإحسان ممدوح الفارس1293209213103

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 36جابي

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1531.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-20حماه05030033263فاطمه الخلفخلدون احمد المصطفى1293309213104

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07حماه05150012668فاطمه الحزوريآالء اسماعيل بيطار1293409213105

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال411.0020058ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-02حماه05010344901قمرجالل فتحي كف الغزال1293509213106

والبيئة

وزارة التجارة 1002عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-13حماه05010344117شمسهيسرى عبد الرزاق المحمد1293609213107

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01حماه05010318900غنى السفافمرح احمد الخرط1293709213108

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0720200تربية موسيقية

وزارة التجارة الال3162.0020142ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-09-01حماه05010694410منىربيع عبد الرحمن الغنطاوي1293809213109

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

407

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010582209هدىطله طالل الحلبيه1293909213110
وزارة االدارة الال1693.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010040415سمر دلول الغنجفاطمه سعيد الزعبي1294009213111

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-28حماه05010621674ملكرنا احمد عردوس1294109213112

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-10حماه05010011984رجاءمي ابراهيم نوفل1294209213113

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال80.3820080

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة الال2008.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-29حماه05010576287الهاممنال عبد الجليل القهوجي1294309213114

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1971.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-29حماه05020041094تركيه عبد القادرسمر حسن محمد الحسن1294409213115

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-31حماه05010505625ريمااعتماد عبد الرحمن الهاشم1294509213116

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2137معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال66.5420200

المعهد اعداد معهد2002-01-28حماه05020105894سالم العلوشميس خالد العلوش1294609213117

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3220210تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1435.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-09-25حماه05030057106ليناستالي جورج العيد1294709213118

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال2530.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-06-01حماه05010698297وفاء صليعيماريا عبد اللطيف دهنه1294809213119

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05010297472ملكمرح رامي الدندشلي1294909213120

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4120140تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010309253خيريهلطيفه طالل المصري1295009213121

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1620160

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال496.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-01حماه05220001410جوريه العليفاطمه فيصل العزو1295109213122

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1975-09-14حماه05010117938عائشةرفاه نادر عقاد1295209213123

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.5020220

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 230مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

المعهد التقاني معهد2000-01-20حماه05010648711نجوىتسنيم عبد الحميد جعبان1295309213124

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6420210

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

402

وزارة الزراعة الال480.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-08حماه05010100665أملعبد هللا أحمد السليمان1295409213125

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 223مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

209خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1991-06-15حماه05010830626صباحخديجة فردوس سليمان1295509213126

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال78.7520110

المائية

979فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2275.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05030041115غازيهايناس عبد الرحمن بطمان1295609213127

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-10-17حماه05050111855سليمهباسمه مصطفى تقال1295709213128
وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال238.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-11-15حماه05030056954سعديهتغريد احمد الخالد1295809213129

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2077.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-15حماه05120026788زهور زروفعبير محمود الموعي1295909213130

المحلية والبيئة

29جابي

المعهد التقاني معهد1985-05-28حماه05050105280فاطمةبسمه مصطفى هنا1296009213131

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال65.8620050

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05030055973نديمهرؤى جمال عزيزه1296109213132
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وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2218.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-15حماه05100040132ملكهعلي حسن احمد1296209213133

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد1987-09-22حماه05050048571اعتمادرشا ناصر خلف1296309213134

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1920070

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-24حماه05110010838ميساءوفاء مصطفى الحسين1296409213135

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-10حماه05150097459مناربى حسن البلال1296509213136

الصناعي

وزارة التجارة 574مساعد فنيوزارة الدفاع2120معلم حرفةوزارة التربيةالال62.9620080تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

282فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-02حماه05150076383ملكرشا عيسى خلوف1296609213137

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 269عامل لحاموزارة الصناعة974فنيوزارة الموارد المائيةالال288.00200810حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-08-03حماه05050040696نوفة السليمانموسى محمود المحمود1296709213138

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني لحام وحدادة 

آالت غربلة

293

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020173أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120014595أحالم شدودشعبان عيسى علوش1296809213139
المعهد التقاني معهد1965-06-09حماه05030055974شهدانديمه احمد االبراهيم1296909213140

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.2719890بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة الال119.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-10حماه05030065509مريمسلمه سليمان حامد1297009213141

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-07حماه05190017994موليهمحاسن صالح ملحم1297109213142
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140011723بشيرهبشرى سمهد الداله1297209213143

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15حماه05100066995سعدهردينا محمد خضره1297309213144

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1879.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-08حماه05050146173ليندانيبال اكرم السليمان1297409213145

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة االدارة 40جابي

المحلية والبيئة

41جابي

وزارة الزراعة الال361.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-10-01حماه05050064832منىافلين محمد سيفو1297509213146

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حماه05140030839راجياجيانا غضبان احمد1297609213147

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140036900وزيرهايناس ناجح البقيلي1297709213148

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-15حماه05180036248ثراء المحمدصفاء دريد علي1297809213149
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-01حماه05100055422شهيرهامال صالح الشاهين1297909213150

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05020002401نجمةنور عمر المحمود1298009213151

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-05حماه05110077154امنهرزان احمد حالق1298109213152

الزراعي

وزارة الزراعة الال88.9620150انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1392.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-09حماه05070014641صباحميار رائد سلهب1298209213153

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 32شرطي

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل1000جندي إطفاء

وزارة الزراعة الال732.0019980ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1978-04-18حماه05050016451مريمسلمان احمد السالمة1298309213154

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05070016627إلهامنور علي الخدام1298409213155
276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال173.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05010178535غادةنور فيصل جنيد1298509213156
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1423.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05010601972نجوىربا عبد الرحمن االبراهيم1298609213157

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1952.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05100028255يسرىجيانا حكمت محفوض1298709213158

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27حماه05020146114هدىمروه عبد الرزاق العسكري1298809213159

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1216.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120032586عزيزهمحمد بالل الموعي1298909213160

المحلية والبيئة

32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-15حماه05100028291غاده الجنودورود أكرم محفوض1299009213161

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-03حماه02390222089سحر مرهجنشوى احمد يوسف1299109213162
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1251.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-08حماه05150074288نسرينرنا يوسف منصور1299209213163
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-29حماه05050176083بسمه العلينغم أيوب السليمان1299309213164

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-12حماه02390222088سحرهمسه احمد يوسف1299409213165
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010346580مريممروه عمر الديري1299509213166

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2005.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-09إدلب07210064062عهدمحمود أحمد كروم1299609213168

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة976فنيوزارة الموارد المائية355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلالال2660.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-06حماه05150135552محاسناحمد سالمه موسى1299709213169
المعهد التقاني معهد1997-01-29حماه05150137640هندآالء سلمان شعبان1299809213170

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

275كاتب ضبطوزارة العدل952كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية365منشئوزارة الماليةالال64.7320180

المعهد التقاني معهد1999-01-10حماه05010114115رغداء العبدهبه عزام الجميه1299909213171

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال75.3120200تصميم داخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2162.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-02حماه05020021572هدىآمنه أحمد العتر1300009213172

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1673.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-05حماه05150074286نسرينرشا يوسف منصور1300109213173

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1538.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100034630معينهرشا حيدر منصور1300209213174
وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالنعم169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05070023481حنان شاهينعلي حسين األحمد1300309213175

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2362.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05220015296سهامصفا علي العبد هللا1300409213176

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-10حماه05010672511سميهغيداء محمد سامر الحفيان1300509213177

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4520170تربية فنية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-10حماه05020019904عائشةشفاء محمد ابو حاتم1300609213178

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-18حماه05210026341اميرهيمن عبد هللا الخطاب1300709213179

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2973.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-08-22حماه05150059082كوثر وسوففداء نعيم وسوف1300809213180

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3123.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-08حماه05120027938صفاءهادي محسن سليمان1300909213181

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-01حماه05140010425سكينه قاقوسخديجه صديق درغام1301009213182

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1949.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150114405ختام محمدلمى حامد عيسى1301109213183
المعهد التقاني معهد2000-06-08حماه05050143917فاديانور علي عباس1301209213184

الزراعي

وزارة التجارة الال67.5120210إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-22حماه05160039091نوال المحمدشيرين أحمد المحمد1301309213185
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1327.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-10حماه05020087782سوريهسها عبد المنعم عدامه1301409213186

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2055.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05210018681صفيهنور حسان العبد العزيز1301509213187

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-03دير الزور09120036359روضةهاله عفتان العلي1301609213188

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1985.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15حماه05020013405خيريةوالء خالد المصيني1301709213189

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-01حماه05050038737علياربيعه هاشم عكاري1301809213190

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-07حماه05180026160هديه حسنسمر نظير ديوب1301909213191
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-13حماه05190014420حليمه سلمانوفاء سليمان سالمي1302009213192
المعهد اعداد معهد1997-09-06حماه05170007520حمده منصورمروه حسن بركات1302109213193

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال67.7920200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050163115ناهد منينهفتحيه مصطفى الشيخ حمدون1302209213194

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2104.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-10حماه05140021954هنديه جبوراعتراف محمد جبور1302309213195

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2591.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-04حماه05120019401ثراءروان نزار جاروش1302409213196

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االقتصاد 58قاطع فاتورةوزارة التربية290

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-03حماه05140015989غزوه عديرهيزن ياسر رستم1302509213197

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1796.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05110105923خالديهبراءه زهير البكور1302609213198

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه05100037578سروه الدريوسرويده حيدر رضوان1302709213199

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2446.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-28حماه05160050869سميره المحمودفاطمه تميم المحمود1302809213200

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1103مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1542.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01حماه05140036749عليااليسار حيدر علي1302909213201

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-30حماه05170008283حميدهنبال كمال زينه1303009213202

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1498.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-26حمص04170088608زهره زكيههند رضا الدندل1303109213203

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010625404هياميارا ايمن الونوس1303209213204

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال74.8320200

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

372كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

وزارة االدارة الال2384.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010567864عائشةنور مصطفى الصالح1303309213205

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-25حماه05050015979ميادة ادريسنسرين فواز محفوض1303409213206
المعهد اعداد معهد1994-01-01حماه05010825405عيدهدعاء توفيق اسعد1303509213207

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4720140تربية فنية

بشرى عبد الحميد حاج 1303609213208

ياسين

المعهد اعداد معهد1994-10-03إدلب07220134909آسية

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4220160تربية فنية

المعهد اعداد معهد2000-05-10حمص04170116026مريانازينه منير بازو1303709213209

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9920200تربية فنية

المعهد التقاني معهد1997-01-25حماه05010300601كوثر الفاضلنسرين واصل الخازم1303809213210

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال66.1020200عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 77عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة22

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13حماه05200039501لطفيهفاطمه يوسف األحمد1303909213211

والبيئة

وزارة االدارة 2منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

9شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-10حماه05210010171دنيههيام خالد درويش1304009213212

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1695.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-05حماه05010391639كيرمان الكرديعبير نزيه الكردي1304109213213

والبيئة

وزارة االدارة 2منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

9شرطي

المعهد اعداد معهد1992-01-31حماه05200015147نوال نجارأمل شهده الدحره1304209213214

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8720120تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال106.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-13حماه05010741758هدىانعام محمد الحسين العوض1304309213215

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150089741كوثروئام عدنان درويش1304409213216

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-11-25حماه05110017419سميعهمالك محمود عثمان1304509213217

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1479.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-02-15حماه05020045628فاطمه العبدهللاهيفاء حافظ الياسين1304609213218

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

360كاتب اولوزارة المالية288

المعهد تقاني معهد1995-04-17حماه05060003134فاطمهنهله عبد هللا حمود1304709213219

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال71.6320150

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1389.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-04حماه05150020707رؤى محمدنور سمير خدام1304809213220
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403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-05حماه05010034427هيفاءنور أحمد الخاني1304909213221
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-15حماه05020103556رابعه جدعانمروه احمد العلي1305009213222

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-27حماه05100032262حياة جرديهيفاء تامر احمد1305109213223

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2155.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01إدلب07060027416وفاءمحمد نور سليمان الشامي1305209213224

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حماه05160008550فوزهسراب محمد السركل1305309213225

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-26حماه04230022302سلمىنهى عيسى الجوراني1305409213226

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2088.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-25حماه05030031929غازيه جوخداربيان عوض جوخدار1305509213227

المحلية والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-02حماه05120061995نجاةندى اسامة قنبر1305609213228
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05010194120سماهر االحمدفاطمه فايز االحمد1305709213229

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال869.0019970ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-01-12حماه05050008409رجاءريمه سامي علوش1305809213230

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-12حماه05010341447نزهةمحمد صالح االبراهيم1305909213231
وزارة الزراعة الال2901.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05050164003ايمان عفيفهحنين باسم عفيفه1306009213232

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1780.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-14حماه05010191577ايمان البيطارلطيفه خليل البيطار1306109213233

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1999-01-20حماه05030062543هدىعلي يوسف عزيزه1306209213235

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال71.2520201

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 132كاتب

والتجارة الخارجية

372كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2231.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-29حماه05010201417اسمومياده محمد العلي1306309213237

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1972.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21حمص04010585949سهامدارين عمار البستاني1306409213238

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-31إدلب07210089679رنة كفاكوثر مصطفى حالق1306509213239

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8520180تربية فنية

المعهد التقاني معهد1985-07-31حماه05050025765ناديا الدرزيرزان ابراهيم ورده1306609213240

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.7320070محاصيل حقلية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 241مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1992-01-20حماه05140011093ميلياءحيدر مالك ديوب حسون1306709213241

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 970فنيوزارة الموارد المائيةنعمال67.7920205تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية310فني صيانة كهرباء

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1961.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-07حماه05180010651ريمىرائد انطونيوس عاصي1306809213242

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2664.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-02حماه05160051254غيثاء علياسماعيل حسان صامان1306909213243

العامة واإلسكان

1027مدرب حدادة ولحام

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20حماه05100017976خديجهختام عبد الحميد احمد1307009213244
369كاتب اولوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1784.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-26طرطوس10010132278رجاءحال سائر سالمي1307109213245
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-15حماه05100045989نجاهمروى ابراهيم سعيد1307209213246
وزارة التجارة الال2799.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05050172114لميس خضورنغم فادي مني1307309213247

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

287محاسب

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100037081منال الحجههيا فكري عاقل1307409213248
وزارة االدارة الال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07حماه05120012809اميرهجنان رمضان الخضور1307509213249

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حماه05020074582مريم عبد الكريمهبه محمود الحقه1307609213250

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-05حماه05090011376عوفهامتثال محمد الحميضه1307709213252

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010193882نزيفهمحمد نور خالد الرز1307809213253

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2173معلم حرفةوزارة التربيةالال74.9620082تصنيع ميكانيكي

وحماية المستهلك

573مساعد فنيوزارة الدفاع283فني ميكانيك

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2707.0020181الكترونثانوية صناعةثانوية2000-03-16حماه05200076074فاديا العجيغدير هيثم محمد1307909213254
المعهد التقاني معهد1984-03-08حماه05200045233فاطمهنسرين عوض الحمود1308009213255

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال59.0820030األسواق المالية

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4محاسب

والبيئة

وزارة الشؤون 17محاسب

االجتماعية والعمل

90منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-01حماه05020043197خدوجأمل يوسف العثمان1308109213256

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4320140تربية فنية

وزارة التجارة الال396.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-12-19حماه05010367605نوفهنزهة علي الشنتير1308209213257

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-03حماه05200013976نهىساره وديع يعقوب1308309213258

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1850.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-30حماه05010487649سهامبيان حيان قندقجي1308409213259

المحلية والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حماه05150012550ندىوضاح حسن جابر1308509213260
وزارة التجارة 363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال162.00200710علميثانوية عامةثانوية1988-01-26حماه05120027759نزهه عليغيث ابراهيم علي1308609213261

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1236.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-20حماه05080004064فردوسحربه كنعان العموري1308709213262

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال196.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-30حماه05060001654انتصار ابراهيمسهير واصل الحسين1308809213263

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1596.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-19حمص04010406033راميه كيسينيالرا موسى العلي1308909213264

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال357.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-01حماه05070023019سعاد سلومصفاء صخر سلوم1309009213265

األولية والبضاعة 

الجاهزة

وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية280

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-28حماه05170032996اديبهريمه سامي سليمان1309109213266
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-10حمص04170072510فاطمه العباسجيهان حسن الخطيب1309209213267

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05190021309سهام عروسسالم طاهر السعود1309309213268
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1102عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3075.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-11-02حماه05050161345براءهنغم ماهر شعراني1309409213269
سامر عبد القادر حاجي 1309509213270

سليمان

المعهد اعداد معهد1989-01-06إدلب07260007791فاطمه

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.0220087تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1970-09-09حماه05200022960زهوهسندريال عبود سعود1309609213271
وزارة التجارة الال1318.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-23حماه05010615907حنانرغد مراد المصري1309709213272

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

فاطمة االسعد حال سالمه حسن عمار1309809213273

الخازم

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1579.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010228684

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010667867رنا غريباسماء فايز هواش1309909213274

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال68.6720210تصميم داخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

50مراقب فني

المعهد اعداد معهد1990-03-21حماه05150004320خديجهآالء ابراهيم درزيه1310009213275

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1120170تربية موسيقية

وزارة التجارة النعم1819.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-29حماه05180030647كالم زعزوعيونس عيسى ديب1310109213276

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

362كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة المالية364كاتب اولوزارة الماليةالال158.0020089علميثانوية عامةثانوية1989-03-24حماه05050040520ثروتبشر علي مجر1310209213277
المعهد التقاني معهد1993-01-12حماه05010494783ضحوكمصطفى مصباح الحديدي1310309213278

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5920150

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال235.0020044علميثانوية عامةثانوية1985-08-23حماه05010213298نجاحجهاد رياض الدياب1310409213279

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة التجارة 279

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-25حماه05020049494عزيزهعبد الرزاق محمود الضامن1310509213280

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-27حماه05190016137انعاملبنى علي ابراهيم1310609213281
المعهد التقاني معهد1985-02-08حماه05200008759نهى يعقوبفادي موسى لحلوح1310709213282

الزراعي

وزارة التجارة الال62.0020060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0019893أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-04حماه05220002475حليمهصالح بدر االبراهيم1310809213283
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010658725احالمجودين نضال نجار1310909213284

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال67.7420200

المعهد التقاني معهد2001-01-04حماه05050045271نجوىمياسم احمد الشمر1311009213285

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربيةالال65.9520210

ثانوية تقنيات ثانوية1999-02-28حماه05090004901سناء عثمانعبير حسين عثمان1311109213286

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة الموارد 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2727.0020190

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010115915غنوههاجر طالل طباع1311209213287

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5420200

ثانوية تقنيات ثانوية1998-01-01حماه05020019253روضه قناصأمين حافظ خضر1311309213288

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة التجارة 2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةنعمال3257.0020163

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-06حماه05010689652حليمهعامر عبد الكريم العميدي1311409213289

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-01حماه05010084815غديرهيا محمد مأمون دهيمش1311509213290

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

365منشئوزارة المالية366منشئوزارة المالية275كاتب ضبطوزارة العدلالال72.8920190

المعهد تقاني معهد1989-01-12إدلب07170026419مديحةمحمد أسامة شعيب1311609213291

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال68.6420120دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-05حماه10100023625سالملبينائ جمال سليمان1311709213292

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة نعمال121.0020086علميثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05220011191ريهادم احمد العثمان1311809213293

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-15حماه05190030505فضهسوسن احمد احمد1311909213294
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019943أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-09حماه05140029404نظيرهموسى سليمان موسى1312009213295
المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010313937صباحفداء محمد صفوح صابوني1312109213296

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2820170تربية فنية

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-05حماه05010620737انصافامل صبحي بيسكي1312209213297
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1968.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05040022787فاطمهغرام خالد االحمد1312309213298

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1331.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20حماه05010205204تهانيراما عبد الكريم الخضر1312409213299

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2081.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-14حماه05220008006مهاأسماء غازي النمر1312509213300

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-02حماه05070009340تمانيهعبير أصف الجفول1312609213301
المعهد التقاني معهد2001-08-15حماه05010550633فاديهميرنا مهيوب طعمه1312709213302

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال77.3520210المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

359طبوغرافيوزارة النقل25

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20حماه05150031254وصالاريج اسماعيل المحمد1312809213303
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حماه05150061002جهينهدارين حامد حسن1312909213304
المعهد التقاني معهد1986-10-18حماه05090004434مادلينهبه راتب زيدان1313009213305

الطبي

وزارة التعليم العالي الال78.4320080تمريض

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 11مخبري في كلية الصيدلة

والبحث العلمي

مخبري في كلية الطب 

البشري

وزارة التعليم العالي 31

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

الصيدلة

33

وزارة االدارة الال129.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-26حماه05010032087زهرهرفيقه شاه سواري1313109213306

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05020098800كوسرخديجه بسام الدالي1313209213307

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حماه05200093788شمسهصالح عيسى حماد1313309213308
وزارة الشؤون الال2159.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حماه05020088607ايمانتيماء ياسر الخليل1313409213309

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال143.00200910علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010234148ليلىمحمد جحجاح االسعد1313509213310

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد اعداد معهد1982-01-01حماه05010655457هدىمنال عبد القادر موصلي1313609213311

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7520040تربية فنية

وزارة االدارة الال138.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حماه05100039266فضهعيسى بهجت الصوص1313709213312

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل12شرطي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1659.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010427928شمسهيمن محمد ماهر النمر1313809213313

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1986-01-28حماه05010003759ندى النجاربهاء الدين بدر الدين الطيار1313909213314

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال63.8520050

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

المعهد اعداد معهد1988-07-16طرطوس06100030244تغريد ايمانهياسمين علي ديب1314009213315

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالنعم67.0220080تربية موسيقية

وزارة االدارة الال2676.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه05100068496أمينه الحميده الخالدمريم طه محمد1314109213316

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 8جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1419.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100047332لميس الحسنميساء عبد الكريم زاهر1314209213317

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ابراهيم احمد العبد هللا 1314309213318

الصغير

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15حماه05020058489أمون

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-01-02حماه05010636629هيامعائشه جمال الحالق1314409213319

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6020170تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1974-09-10حماه05010067944ملكطله محمود قصاب1314509213320

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010483152بتولفاطمه فيصل شاكر1314609213321
المعهد اعداد معهد1990-03-12إدلب07090091285أميةهبة عبد الباسط محمد ديب1314709213322

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.9320110تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1255.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100015180أسماء سموعريان أيمن خير هللا1314809213323
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-18حماه05100015046فاطمةأسماء حسن سموع1314909213324
المعهد اعداد معهد1992-10-08إدلب07090091244أميةنور عبد الباسط محمد ديب1315009213325

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.6820120تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-05حماه05100048953فوزه الحسنسهام برهان الحسن1315109213326

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05020012981حنانمطيع عزام عبد الرحمن1315209213327

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التجارة الال66.4220174

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االقتصاد 366منشئوزارة المالية296فني صيانة شبكات

والتجارة الخارجية

134فني

المعهد اعداد معهد2002-01-01حماه05010403539رائده سبعاسراء عمار المامي1315309213328

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4620210تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حماه05120052961ناهيميساء خليفه ربيع1315409213329
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01حماه05100070302فرحهنوال محمد حميدان1315509213330

المحلية والبيئة

5شرطي

المعهد التقاني معهد1982-05-18حماه05030050714فهيدهنسرين علي الصالح1315609213331

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.2420020انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة التجارة الال2081.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05170009950اقتبالمنى علي عبدو1315709213332

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال183.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-27حماه05130024642سميره الزنبورمحمد اسعد منصور1315809213333

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-01حماه05020077893فوزهنجوى يوسف اليوسف1315909213334
وزارة الشؤون الال141.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-11حماه05050122180عواطفوعد منير اسماعيل1316009213335

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-17حماه05100033608سميره محفوضرينا احمد منصور1316109213336

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05140000156هزبه سعيدوجدي نواف سلمان1316209213337
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05170010984نصرهادريس ايليا درويش1316309213338
276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05200048731حاجه دناورضحى ممدوح دناور1316409213339
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1729.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-25حماه05150060742سمر عثمانشهد علي عثمان1316509213340

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3215.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-06-01حماه05150007869ميسونريم محمد مجد قصاب1316609213341

واإلسكان

وزارة التجارة 1030مدرب صحية

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1296.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-28حماه05180034712سناء خضوررنيم عماد عباس1316709213342
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-20حماه05120037974رنا ندافدلع فادي حسن1316809213343
وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1182.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010592695عال السليمانرهف رمضان المحمود1316909213344

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-31حماه05160007411ملكه االسعدميرنا عباس االبراهيم1317009213345

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-05-29حماه05030042395فريزه العبودحنين علي العبود1317109213346

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3520210

تقاني

402

المعهد التقاني معهد1993-01-22حماه05110106905اعتدال جنودنسرين احمد العبود1317209213347

الزراعي

وزارة التجارة الال69.8120130انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 291خبير حبوب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 304فني غربلة

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05200094132مجديهناديا علي عبد هللا1317309213348

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-19حماه05150097917كرديه عليسعاد محمود عباس1317409213349

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05070027743هناء عمارهزار خالد األحمد1317509213350

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال132.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-20حماه05140000146هزبه سعيدراميا نواف سلمان1317609213351

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 289مدقق

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1859.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10حماه05010960178امينة االعورفاطمه عبد الوهاب االعور1317709213352

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-20حماه05100050406نهيده يوسفجاكلين وائل سالمه1317809213353

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-19حماه05110026882زهيه الخضربشرى سليم األطرش1317909213354

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال269.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-01حماه05150094144ماريه صقوروداد سليمان هاجر1318009213355

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04حماه05140026601نهودعفراء وحيد علوش1318109213356

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال1576.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-08حماه05150093251فاطمةمرح محمد رستم1318209213357

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال300.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01حماه05050111435سلوهباسمه اكرم درويش1318309213358

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1109مراقب

المعهد التقاني معهد1991-06-23حماه05120011837امل عبد الرحيمهزار محمد ونسي1318409213359

الزراعي

وزارة الزراعة الال81.7220120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1871.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05070022026فاتننغم عزات عبد هللا1318509213360

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05120039555ليلى عبودمها بهجت ساعود1318609213361
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05110027264زهيه الخضرمرح سليم االطرش1318709213362

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1973.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-05حماه05140007727بسما السلومنوار المع ارساق1318809213363

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 358كاتب اولوزارة المالية29جابي

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة الال142.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140011708بشيرهمياده سمهد الداله1318909213364

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حماه05050118104مهافلاير خالد االحمد1319009213365

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال336.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-12-04حماه05050194002ملوك مسقيههال علي القطريب1319109213366

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

278محاسبوزارة الصناعة285بائع

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05140028796غنوهباسل عماد جعفر1319209213367
وزارة االدارة نعمال1754.0020133علميثانوية عامةثانوية1993-05-02حماه05140003179راجيه ناصركندي حميد غانم1319309213368

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1325.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140012594الهامحسن غالب محفوض1319409213369

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2149.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05140028789غنوه حسونهيا عماد جعفر1319509213370
وزارة التجارة الال145.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05140026520نهداوسيم صالح حسن1319609213371

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-15حماه05050070014شهيدهحنان صائب السلوم1319709213372

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال189.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-07-30حماه05180013291لينا ضواروال حسن عبود1319809213373

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25حماه05150004982عيدهجوليا محمد الكيبي1319909213374
المعهد التقاني معهد1993-01-05حماه05170047913عزيزهعالء سليمان سرور1320009213375

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2177معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال69.2020163

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1604.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05050117907حمدهحياة راكان األحمد1320109213376

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الالذقية06110027256سليمهايفان رفيق احمد1320209213377
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1184.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05050045909نوال اليوسفنغم اسماعيل القدور1320309213378

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1977-05-01حماه05210004208أديبه القدوربدران خلدون القدور1320409213379

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال60.2020023سكرتاريا

المركزي

الهيئة المركزية 77عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2232.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-21حمص05040030888صباحريتا محمد حمدان1320509213380

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2133.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010761663زهرهشذى عبد الستار طوماني1320609213381

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال128.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-08-08حماه05190028415حياةفرزات منيف حسن1320709213382

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

مساعد فني أول وزارة الصحة2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3043.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-05حماه05050082296عنايات الدبياتنور وائل القطريب1320809213383

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال2709.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-09حماه05050105604هناء شهابميساء فياض البدوي1320909213384

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد اعداد معهد1995-01-06حماه05020053960حلوماحمد عبد الحميد ضامن1321009213385

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.4020163تربية فنية

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال359.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010344775فاطمهبشرى مروان صطوف1321109213386

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة الزراعة الال2733.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-01-01حماه05100040830بربهانلودي عزيز عيسى1321209213387

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال59.6120190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-10-22حماه05010369938انعامايات عبد السالم الصوراني1321309213388

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05020134120فطيممها محمد المحمد علي1321409213389

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-25حماه05010231529اماثلغيثاء خالد السليمان1321509213390
وزارة االدارة الال142.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-21حماه05210040600كمره النونهعبد الحكيم عبد هللا البكور1321609213391

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05020075146فاطمهسناء محمد الحاج احمد1321709213392

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1329.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-10حماه05030008681تفاحةحافظ ممدوح القشلي1321809213393
277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-30حماه05050093389مائدة ابو القاسمعروة خالد الشيحاوي1321909213394
وزارة االدارة نعمال135.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-11-02حماه05100039086جوريهملكي محمد علي1322009213395

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية13جابي

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال138.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-07-13حماه05100041164نزههريموندى درويش عيسى1322109213396

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-02حماه05010350694رمزيهضياء محمد فيصل الخالد1322209213397

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية360كاتب اولوزارة الماليةنعمال2495.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-22حماه05100052538عنود حبيبامل عبد الرزاق سعده1322309213398

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال1044.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-05-01حماه05100040927وردهغيده حيدر ورده1322409213399

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-09حماه05050173348مهديهشيراز سليمان عبود1322509213400

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05100033844خضره باللاحمد عهد زيني1322609213401
وزارة الزراعة الال448.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-11-01حماه05140013657مثالإلفة يونس عدره1322709213402

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2123.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-16حماه05010396722عليه بركاتايمان عبد الحكيم بركات1322809213403

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2337.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010491711ام كلثومميمونه هشام جواد1322909213404

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-29حماه05120013530فاطمه االبراهيمشيرين احمد موسى1323009213405
278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2130.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-01حماه05010720057مريمخالد فيصل الحفيان1323109213406
وزارة الزراعة الال294.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-31حماه05050001262بهيجهالرا هاشم عبيدو1323209213407

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20حماه05210020987زهرهفاطمه احمد العقيلي1323309213408

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1951.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-17حماه05190037848ربيحهميساء سليمان محفوض1323409213409
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-22حماه05190031435ربيحه محمودمنال سلمان محفوض1323509213410
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1823.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-21حماه05010719076مريمحميده فيصل الحفيان1323609213411

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-06-01حماه05010700909اكتمالآالء فاروق الجاسم المحمود1323709213412

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال76.3220200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التجارة الداخلية 43

وحماية المستهلك

الجهاز المركزي 296فني صيانة شبكات

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05050154555نيناروان خليل خلوف1323809213413

للعلوم السياحية 

والفندقية

عمليات مكاتب 

أمامية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال68.7620210

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05030025111مفيدهروعه يحيى الوسوف1323909213414

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-03حماه05010368268صباحفاديا ميخائيل استنبولي1324009213415

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-04-08حماه05150059613غادهبشرى غسان وسوف1324109213416

الزراعي

وزارة الزراعة الال87.7420160انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1991-08-28حماه05200003182تغريدغزيه سمير نايف1324209213417

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.9820110تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-27حماه05050097619نادرة الحمودليال سمير الحمود1324309213418
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04حماه05010616929عفاف اليوسفاماني ياسر الناصر1324409213419

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال263.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-01-01حماه09090012809حسنه التركياحمد هدهد الخلف1324509213420
وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال2407.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-14حماه05010889916حليمهفاطمة عبد العزيز العموري1324609213421

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد2001-01-05حماه05050103260باسماساره علي مقداد1324709213422

التجاري

وزارة التجارة 377كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة الماليةالال86.3720200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

281مدقق

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01حماه05030021403صبحية الطوقاجهدى عبد المجيد الكردي1324809213423

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1713.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05160037980وداد شبليانتصار هيثم فارس1324909213424
وزارة االدارة الال2176.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه04170055887آمنة الزعبيمريم عبد الرحمن الزعبي1325009213425

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 359كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال795.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-10حماه05110032596خرمهداليا ظريف سليطين1325109213426

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1464.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-12حماه05020097485فاطمهغفران احمد الخليل1325209213427

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05110002052كنان ابراهيمسالفه حسن حسن1325309213428

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال172.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-25حماه05030073473فضةمحمد عيسى جمعة1325409213429

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-01حماه05120040646تمره عبد هللاسعد ابراهيم المحمد1325509213430

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال79.3020050

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-15حماه05150008593أملناره ابراهيم الشيخ حيدر1325609213431
المعهد التقاني معهد1997-05-20حماه05070018243ساميههاشم عبد هاشم1325709213432

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال68.7820190كهرباء

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

وزارة التعليم العالي 406مساعد فني أولوزارة الصحة78

والبحث العلمي

مراقب في كلية 

الطب البيطري

17

وزارة الشؤون الال1838.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-18حماه05050144450فاطمه الغزولبلقيس صالح الغزول1325809213433

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

85قاطع فاتورةوزارة التربية289مدقق

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05180025774غصون جنادرغد أحمد وهبي1325909213434
وزارة التجارة الال240.0019940كهرباءثانوية صناعةثانوية1976-12-04حماه05150035746سحرشادي عزيز سلوم1326009213436

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء1020فني كهرباء

أولى

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1094

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1998.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05010687115رنا الدرويشزهراء زكريا االنطكلي1326109213437

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

ندى الحسن ابو نور الهدى احمد المضحي1326209213438

زيد الحمود

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05200040430

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال430.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-06-19حماه05090021801غيداءرانيا مزيد رزوق1326309213439

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020045أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10حماه05020061120صورانعمار ابراهيم االبراهيم1326409213440
وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-01حماه05090014577فاطمةشيرين عبد هللا عياش1326509213441

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1994.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-18حماه05010205571فداءاحمد محمد الكرم1326609213442

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1972-01-30حماه05210015299ساره القدورعائده عوض العبيدان1326709213443

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال72.2319920إنشاءات عامة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

47

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2273.0020169أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01حماه05030062965عزيزهحسين عبده العلي1326809213445
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1666.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100066711سوسنزينب محمد مظلوم1326909213446

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1869.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-01حماه05010374103كوثرسارة بالل عبد الواحد1327009213447

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05120009973امينهمحمد محمود محمد1327109213448
وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-21حماه05010189403هيفاءسالي محمد الصغير1327209213449

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-02حماه05010527067وردهلجين جدوع سعود1327309213450

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5820180تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05020099516امينهنور عبد هللا الخالد1327409213451

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3820210تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-10حماه05010398420غادهاحمد خالد شكري1327509213452
وزارة التجارة الال198.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-04-18حماه05010697351حسناشرف هاشم حمد1327609213453

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة التجارة الال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1989-07-20إدلب07090158543هالهبراءة خالد كرامي1327709213454

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال301.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-26حماه05010304716صباحفاتن نزار بحري1327809213455

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1101مراقب

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2200.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05020042651سعاد الخالدفاطمه خالد الفتي1327909213456

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20إدلب07090067252نورةراما محمد عاهي1328009213457

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1994-01-12حماه05220010169آمنه غتوانعال عبد هللا العبد هللا1328109213458

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال61.8120170تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-25دمشق01010607052سحر سليموئام عفيف حبيب1328209213459

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة الماليةالال2189.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-23حماه05050043242غادهبسمه عبد الكريم دال1328309213460
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15حماه05150046617داللبشرى احمد محمد1328409213461
403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-06حماه05050015621تمام عيدمجد مصطفى عيد1328509213462
361كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال168.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120008562هناء حسنزينه محمد حسن1328609213463
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2338.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-15حماه05120008578هناءعلي محمد حسن1328709213464

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال199.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-06حمص04130042775ساكبهرغداء ناصر عيسى1328809213465

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25حماه05120022916خديجهنور هاشم سودان1328909213466

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-30حماه05050097837منار رزوقمي أحمد القطريب1329009213467

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010650921بشرىتهاني حاتم خلوف1329109213468

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2445.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120022927خديجه عبد هللاهديل هاشم سودان1329209213469

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1512.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05140002015فداءصخر رعد حميده1329309213470

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-22حماه05190003977غيداءمحمد علي عيسى1329409213471
وزارة االدارة المحلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال2129.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-24حماه05050107022ايمان زينهيا علي الوند1329509213472

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-25حماه05140005154ناديامايا مسعف أسعد1329609213473

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18طرطوس10230026403آمالبلسم عدنان حمود1329709213474
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-21حماه05060002460فطموعالء سمير عبظو1329809213475

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-01حماه05160034421فاطمهعبير ابراهيم حسين1329909213476
وزارة االدارة الال143.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05100015751غاده فروحرفا مخائيل العبود1330009213477

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية36جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-19حماه05180016483سكينهمحمد احمد عمران1330109213478
المعهد التقاني معهد1995-02-16حماه05030011823اسعافغدير حامد ابراهيم1330209213479

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال79.5320174الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05190011966ليال أسعدآالء علي عباس1330309213480
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1764.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-24حماه05020065132جهيده بركاتمنى احمد وهبي1330409213481

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1673.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05100013284لينداريم ميالد الخوري1330509213482

المحلية والبيئة

370كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-26حماه05100013197ليندا عراضرفاه ميالد الخوري1330609213483
عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1104عامل مهنيوزارة الكهرباء407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3089.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-06-13حماه05150102580سوسنرهام احمد حديد1330709213484

أولى

1095

وزارة التجارة الال225.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05150069426هناءرؤى عيسى ناصوري1330809213485

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05120025919مياسةنغم محمد الحسن1330909213486
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1968-05-15حماه05140013112أسيده علوشمحمد تامر صبيح1331009213487

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-07حماه05120018014غزاله ابراهيمزينب عدنان سليمان1331109213488

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية367منشئوزارة الماليةالال76.4620200مصارف

المائية

947كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-09حماه05050083946دالللمى احمد ديوب1331209213489
وزارة الزراعة الال424.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-05-15حماه05140010797وحيده خضوررويده سليمان علي1331309213490

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-02حماه10230007082نديمهصفاء احمد احمد1331409213491
وزارة االدارة الال138.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05010186612تناهجمازن محمد العبود1331509213492

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حماه05120011468دعد عبد الحميدمنار محسن عبد الرحيم1331609213493

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباءالنعم2207.0020202كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-10-25حماه05170037040اسمهانعلي بدر جوهرة1331709213494
504كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11حماه05150009308امينهاية حسين الحموي1331809213495
المعهد التقاني معهد1998-01-01الالذقية06150055065بشرىرغد عبدهللا السمر1331909213496

الطبي

399مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.0020180صيدلة

المعهد اعداد معهد1999-04-01طرطوس10280014997ندىريم ابراهيم ونوس1332009213497

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6420190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-02حماه05120011462دعد عبد الحميدمنيرفا محسن عبد الرحيم1332109213498

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1267.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100047119ساهير محفوضرند محسن سليمان1332209213499

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد1995-01-05حماه05050053976نجوىمريم منيب عيسى1332309213500

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال70.9520150

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال139.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-02-11حماه05190030235خديجهسميه محمود مصطفى1332409213501

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة االدارة الال2434.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-25حماه05150071475مياده علوشلجين بسام الخضور1332509213502

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة1103مراقب

الجاهزة

273

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05140023356ريمه أحمدأشرف منذر قاسم1332609213503

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2161معلم حرفةوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4920210

تقاني

402

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءنعمال3439.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-21حماه05150056799ميساء صالحهبة محمد نصور1332709213504

والبيئة

1001عامل حاسوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06حماه05190021509هناداعزيز هيثم محمد1332809213505
المعهد التقاني معهد1984-01-01حمص04150020258نهادسهى يوسف بدران1332909213506

للعلوم السياحية 

والفندقية

عمليات مكاتب 

أمامية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةنعمال81.8820030

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حماه05110019165نومه سالمهحال تيسير العلي1333009213507
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120052355رجاءرغد هاني حموده1333109213508

للعلوم المالية 

والمصرفية

367منشئوزارة المالية357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال71.8220210مصارف

المعهد التقاني معهد1995-06-27حماه05070012526فتاةاحمد علي الحواط1333209213509

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 357مساعد مهندسوزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال64.4620160

المائية

981فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2114.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140031727داللايفان محسن سلمان1333309213510
وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-29حماه10100002124محاسن زريقرفاه علي الكعدي1333409213511

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال422.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-01-01حماه05140031981أميرة محفوضفاتن يوسف أحمد1333509213512

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1632.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05070014845فاطمهغزالن خليل عفوف1333609213513

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1996-03-10حماه05130024229رتيبه حموديمحمد اسعد اسماعيل1333709213514

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال68.6820183

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة التجارة الداخلية 2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال3629.0020135نجارةثانوية صناعةثانوية1994-03-19حماه05150072001منيرهبيان حسن الجردي1333809213515

وحماية المستهلك

1106عامل مهنيوزارة الكهرباء308فني نجار

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه07220112718زينبوالء حسن حالق1333909213516

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-07حماه05050102949حسنهياسمين حسين زينو1334009213517
277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1344.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25حماه05120041850يازيوسام فيصل الجاسم1334109213518
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-23الالذقية06200016833فائزه كاسوأمل جميل اسبر1334209213519
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06200016836فائزه كاسورنا جميل اسبر1334309213520
وزارة التجارة الال2495.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2002-07-18حماه05170038463وفاءحيدر بسام ونوس1334409213521

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية305فني ميكانيك

صناعي

407

المعهد اعداد معهد1983-01-10حماه05010208292حياةرانيه مصطفى بلوك1334509213522

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0920080تربية موسيقية

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05120012549سهيال ابراهيمعرين حسن سليمان1334609213523

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1322.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160044549سلماغزل ياسر المحمد1334709213524
وزارة التجارة 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال302.00200410الكترونثانوية صناعةثانوية1985-04-13حماه05050108022مريمرامي جهاد احمد1334809213525

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1989-05-20حماه05140026337وحيدهشذا حسن بناوي1334909213526

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال64.0420120تأمين

وحماية المستهلك

357منشئوزارة المالية286محاسب

المعهد التقاني معهد1989-09-01حماه05110036163زيناتروال محمد قطيش1335009213527

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

275كاتب ضبطوزارة العدل2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1120090
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2831.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-01حماه05150117218سعاد سالمةميرنا محمد صبح1335109213528

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27حماه05150049089حميدهمريم منيف فاكه1335209213529
280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-07حماه05030012113ندوةروجينة أحمد الخضور1335309213530
وزارة االقتصاد الال1791.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05190007872شهيرهصبا بسام محمود1335409213531

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

276كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100007637سارهمخائيل درغام رزوق1335509213532
وزارة االدارة الال1439.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-21حماه90050006928وفاء الطيارنجاح محمد احمد1335609213533

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-06-25حماه05050011071سميره حمزهمروى محمود حمزه1335709213534

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.3120100إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 230مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1330.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05140036153سميرهنغم ناهل سعيد1335809213535
وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2623.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-02-20حماه05120012847موليه العكاريوائل أحمد شيخ علي1335909213536

المائية

951كاتب رئيسي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2085.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حماه05140006077آمالمهند منذر ديب1336009213537
المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05150069225هندحال حامد الصالح1336109213538

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.1820210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2467.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120017484سجع يوسفساره مالك ربيع1336209213539

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-01حماه05120000631صفاءشذا علي ياسمين1336309213540

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-02حماه05050188369اباءنور محسن الحفيان1336409213541

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال260.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-06-01حماه05150069182حياهسميره ابراهيم الصالح1336509213542

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2624.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120001261صفاء ياسمينجنان علي ياسمين1336609213543
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01حماه05050172295هالهيوسف حسن االحمد1336709213544
مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3797.0020133الكترونثانوية صناعةثانوية1995-04-01حماه05200094740اميمهبشار ابراهيم خليل1336809213545

صناعي

407

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100043369هناءصفاء محمد حاويه1336909213546

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05160014146هيام صبحمرام احمد صبح1337009213547
وزارة االقتصاد الال2171.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-01حماه05010542437رقيه زيدانياسمين عزات طالب1337109213548

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد تقاني معهد1996-01-10حماه05010209871فاطمهايمان محمد ياسين كيالني1337209213549

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال80.2620150دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة التجارة الال3643.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه90050006883نهلة ابو دمعةاسراء فواز الدبور1337309213550

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال2337.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-05حماه05010946774مفيده االسماعيلندوه محسن العيسى1337409213551
وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال229.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05050092947نجالءنور حسين ونوس1337509213552

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الموارد 279

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال136.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-15حماه05150050011اديبههيام يوسف ابراهيم1337609213553

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

361كاتب اولوزارة المالية363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال2343.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية05010731936حنانرنيم ايمن السليمان1337709213554
المعهد التقاني معهد2002-01-15حماه90050007127ملك االشقرسامية طيب صالح1337809213555

التجاري

مصارف 

وتأمين

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية380كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.2520210

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1928.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050123158نومهختام فواز الديري1337909213556

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-09-24حماه90010257161هيفاء عيلوطيرهف محمد عوض1338009213557

التجاري

وزارة التجارة الال75.2720210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

373كاتب رئيسيوزارة المالية372كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-25حماه05100047797ايابدعاء وفيق قمري1338109213558
278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1804.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حماه05010622200ليلىنور محمد عيد العبد هللا1338209213559
وزارة االقتصاد الال147.0020007علميثانوية عامةثانوية1982-06-01حماه05140029789تغريدغيث فايز ابو عمشه1338309213560

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

360كاتب اولوزارة المالية290

المعهد اعداد معهد1986-02-02حماه05140018977ساميالسوزان سليمان خريمه1338409213561

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5020080تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11حماه05150015453رائعهسالي ماهر الحاج خلوف1338509213562
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05120010676نجالءجودي جميل محمد1338609213563

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 367منشئوزارة المالية357منشئوزارة الماليةالال70.0020200تأمين

المركزي

74كاتب

وزارة الشؤون الال2340.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-13حماه05010494900ماريجولين جرجس العبد هللا1338709213564

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الموارد 959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1644.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-25حماه05120035748تفاحهبراء بسام ابراهيم1338809213565

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال137.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-08-20حماه05110083471فاطمه االمينمنال محمد علي رعدون1338909213566

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-28حماه05100019124رقيه الفارسمحمد مصطفى التركي1339009213567

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010689375خديجهرجاء يوسف الفارس خلوف1339109213568

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.8220200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 234مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محلل مخبري

وزارة الزراعة الال3165.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-07-21حماه05030021654رويدهمارينا نبيل االبراهيم1339209213569

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد تقاني معهد1984-02-07حماه05150087420فهيدهحسناء عيسى حسن1339309213570

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال77.2320040وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد2000-01-01حماه05010327443نبيهةغيداء بسام عشي1339409213571

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال88.8220210تصميم داخلي

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

المعهد تقاني معهد1988-04-24حماه05010104021صفيه العليرسالن محمود االسماعيل1339509213572

للطب البيطري

رعاية تناسلية 

وتلقيح 

اصطناعي

وزارة التعليم العالي الال84.20200910

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد تقاني معهد2000-10-25حماه05050150692رجاءغازي احمد الشحود1339609213573

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال64.9520200مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال127.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-10حماه05110058890نوفه العكلهنصره أحمد االحمد1339709213574

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-10حماه05120009551شهيرهضحى احمد جروا1339809213575

للعلوم السياحية 

والفندقية

إدارة مكاتب 

سياحية وسفر

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال65.0720210

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1984-09-16إدلب07210072797سوسنمحمد عمر جزار1339909213576

زراعية

وزارة التجارة 2144مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال241.0020059

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1997-01-05طرطوس05050117754فاطمه كنعانسوسن بسام المحمود1340009213577

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 970فنيوزارة الموارد المائيةالال62.5720210تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع282فني كهرباء

المعهد التقاني معهد1985-04-16حماه05150085243فاطمهثناء ياسين ابراهيم1340109213578

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال74.4920060

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االقتصاد الال229.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05160018628كوكبمجد نزار محمد1340209213579

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

356كاتب رئيسيوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01حماه05030047385مريمايمان عبد الرحمن العروق1340309213580

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-01دمشق01030292226عهد ضبعانوردة هيثم خضري بك1340409213581

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6720210تربية فنية

المعهد اعداد معهد1988-08-25الالذقية06020002004عنبرهسمر رامز خدوج1340509213582

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال69.5520080تربية فنية

وزارة االدارة الال1298.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010586057سهر سعدشيرين موسى االحمد1340609213583

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2077.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05160013640سعادغيداء محمود االحمد1340709213584

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1979-09-24حماه05120002967ديبهايمان محمد محمد1340809213585

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.8620030انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1767.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-15حماه05150013993خديجهياسمين احمد طهور1340909213586

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-12حماه05011005881منى العثمانمايا محمد العثمان1341009213587

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1643.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-15حماه05170038654مياده اسعديارا موسى االحمد1341109213588

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-25حماه05120014539مريماهداء محمد فضه1341209213589

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-29حماه05190007654آمنه عليعال حسن عباس1341309213590
وزارة التجارة الال3361.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-20حماه05050068018فاطمهشهد محمد عفاره1341409213591

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05100006723حسنه يوسفمعالي صاطع سعيد1341509213592

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-09حماه05120013881بديعه زينيلواء محفوض خير بك1341609213593
المعهد التقاني معهد1982-06-20حماه05140007612جهينه سلومقيس فهيم سلوم1341709213594

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.5020054انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05160049181ميادهسوزان يوسف الناصر1341809213595
المعهد التقاني معهد1995-05-16حماه05120036577مناصف عليرغده حسين حبيب1341909213596

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال65.5020180طب طوارئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05170024829سميحه خطيبرهام سليمان شدود1342009213597
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-16حماه05160025038مريمضحى محمد محمد1342109213598

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-28حماه05030048536ضاويه عمارهند ابراهيم علوش1342209213599

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2366.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-07حماه05120003140سميره زيتوننور أحمد ناصيف1342309213600

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05120049240داللهال نزيه بركات1342409213601
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-20حماه05220008231وكفهعكله مخلف الخليف1342509213602

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05050083142ميساءفرح محمد الشيخ خضر1342609213603

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-13حماه05030047811عبير الحسينيوسف غياث ملحم1342709213604

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال72.6720201

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-20حماه05030023472مريمسندوس حسن علي1342809213605

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1360.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05110102747ميادهساره معتز اليوسف1342909213606

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال395.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-01-02حماه05050121651حياةميساء سامي ياغي1343009213607

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 216مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01حماه05170020116منيرهرانيا فريد نونو1343109213608
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2019.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حماه05120042762فاطمه دباسريم ياسين المحمود1343209213609

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال1083.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-11-06حماه05070004304مهديه الصالحربا فايز الصالح1343309213610

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-25الالذقية05140023095مطيعهأروى اسعد حسن1343409213611
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05010056521مفيدهياسمين محسن العيسى1343509213612
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-07حماه05160016210سمرريم احمد غريبه1343609213613

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30حماه05160044164مياسهموسى احمد الحمدان1343709213614
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1984.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20حماه05160047590مفيدهميرنا علي احمد1343809213615

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال2040.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-27طرطوس05070025578بصرىرزان منذر كلثوم1343909213616

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

361كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2130.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-16حماه05170041399هدىايمان علي المنصور1344009213617
وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلنعمال294.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-06-20حماه05150034963رباسوزان عز الدين حمدان1344109213618

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-06حماه05050106823خولهدعاء يحيى النجار1344209213619

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05120024735انتصافلما علي علي1344309213620
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-29حماه05120025146ميلياهبه سامي الناصيف1344409213621
وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال315.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-05-16حماه05090013198صباح قهوجيمانو اسماعيل موسى1344509213622

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-10حماه05110000536غازيه صبرهنسور راجي المرشد1344609213623

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05110000283رفعه الحسنوصال مسلم سليطين1344709213624

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05120023002دالل قدسيههال خليل مصطفى1344809213625

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04حماه05010086258سحرعليا محمد كمال الحراكي1344909213626

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال115.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-25حماه05120037533شعيلهحسن عبود رضوان1345009213627
وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال2405.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05020090647لميس اليوسفنور حسام منصور1345109213628

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة الال2011.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-08حماه05010351507فيروز القاسمرها جوهر العلي1345209213629

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال284.0019990كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-04-01حماه05120037545تركيهالفت محمد هديه1345309213630

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 309فني طحن

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2084.0020150علميثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05220014055شاهاهدى غريب الحسن1345409213631

والتجارة الخارجية

356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-20حماه05160043107عمشةمنوع عطية العوض1345509213632

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حماه05090013254فداء جرجورعبير سيف الدين جاكيش1345609213633

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال3105.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-06-16حماه05150113764هناءهازار احمد سليمان1345709213634

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد1984-03-15حماه05090013170فداءأريج سيف الدين جاكيش1345809213635

الزراعي

وزارة التجارة الال60.8920060إنتاج حيواني

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-07حماه05120009041رئيفه حالفميثم رضوان ابراهيم1345909213636

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2772.0020160ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-01-01حماه05050159959نجاحاناره عبد الكريم القصير1346009213637

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-30حماه05120009054رئيفهرغد رضوان ابراهيم1346109213638

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2140.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-22حماه05120009582ملبينهعلي احمد موسى1346209213639
282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120009901عزه سليمانسلمان يوسف قدسيه1346309213640
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10حماه05150008477اميمه حساموهديل بسام عيروطه1346409213641
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05020032215اديبةفلاير عبد الرزاق ديدو1346509213642

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال161.0020084علميثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه05010697462نزههسائر عزيز حمد1346609213643

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1298.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-19حماه05010222679سمر الحمودفاطمه بديع الحمود1346709213644

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1586.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29حماه05010414136منىمروة عبد الكريم الصباح1346809213645

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-04حماه05200094753جوهينهوصال صالح خليل1346909213646
وزارة االدارة المحلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-03-01حماه05080016882بهيرهروال شاكر ضعون1347009213647

والبيئة

362كاتب اولوزارة المالية10جابي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04حماه05100067039مالكينوره فيصل زعتر1347109213648
وزارة الشؤون الال1568.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-02حماه05150048704سيام مخلوفمايا محمود مطر1347209213649

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1339.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05120026519رقيهعروه حسن حبيب1347309213650

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010568176دنيامرح مصطفى الصباغ1347409213651
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2212.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05140033849هيامبلسم عقل شاهين1347509213652
وزارة االدارة الال1551.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150048705سيامعلي محمود مطر1347609213653

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية3جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال2168.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05080017461شمسهمحمد احمد المحمد1347709213654

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 24جابي

والبيئة

وزارة التجارة 27جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2160.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حماه05010421356رهيفسالم معتصم زينو1347809213655

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-07-11حماه05130012263فدوىلما بديع زعرور1347909213656

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.8220060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 236مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االقتصاد الال1405.0020210علميثانوية عامةثانوية2000-04-11حماه05050161862فكراتحنين بشار ديوب1348009213657

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-23حماه05190028568رشاعزه فداء علي1348109213658
المعهد التقاني معهد1988-04-20حماه05150090757غيداءشذى نصر حسن1348209213659

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الداخلية 354منشئوزارة الماليةالال79.3320090

وحماية المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3177.0020163تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-06-29حماه05150008896أملالغيداق ابراهيم الشيخ حيدر1348309213660

والبيئة

وزارة التجارة 1001عامل حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة الزراعة الال431.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-07-10حماه05140024540بلورةداليا جبر قصيبي1348409213661

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 212مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه11090056970هناءغيث هيثم االحمد1348509213662

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال77.7420201إنشاءات عامة

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة 24

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة الزراعة الال3724.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2002-02-02حماه05150016734امينهرغد نضال عليقي1348609213663

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3177.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-12-14حماه05050030550عبير سمعولمروه أيمن عجوب1348709213664

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-13حماه05050027661نادياديما علي سويدان1348809213665

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100014612فايزهعال تامر منصور1348909213666

المحلية والبيئة

9شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05140016222مثيله المحمدهديل صالح جمول1349009213667

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1451.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-17حماه05050084831ريمرنيم عماد حسينو1349109213668

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال112.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-10-10حماه05140020530حسنهعلي محمود بردان1349209213669

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية13جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-15حماه05010252618يسرهنهله منير شيخوني1349309213670
وزارة االدارة الال1798.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010617242عائشه حمزهرشا عمر الناصر1349409213671

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال62.7119960ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1976-05-27حماه05090002921فكتوريا السيجرينورما محمد موسى1349509213672

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-06حماه05180011736سوسننور حسن شاهين1349609213673
وزارة التجارة الال1990.0020144علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150114961مفيدهخليل محمد خضور1349709213674

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2195.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حماه05120020216صباحمرح احمد العلي1349809213675

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حماه05120039759فداءوسيله عبد السالم حسن1349909213676

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-29حماه05050055443ثناء طالبهبه اسماعيل طالب1350009213677

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.9020040إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-30حماه10110010364اميرهجيداء صالح محمد1350109213678

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05010630088مريممعتصم مصطفى اليوسف1350209213679

الميكانيكي

مساعد فني أول وزارة الصحة275عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعة271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال3047.0020160

صناعي

407

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلنعمال238.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-07-30حماه05150023509جميله العدوليهنا سليمان ابراهيم1350309213680

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-23حماه05100060435فضهصالح صقر عيسى1350409213681

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1837.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10حماه05010297878خديجهفاطمه احمد القاسم1350509213682

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020009أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-01حماه05150004059وفاء محموداحمد نزار مزيد1350609213683

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

وزارة االدارة الال1799.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-21حماه05150026096فاطمهنسرين ابراهيم حمدوش1350709213684

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل9شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-14حماه05120034602فاطمه فنديديما عز الدين سعيد1350809213685

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1993-04-17إدلب07090092215ضحوكحاتم عبد الستار عبد الجواد1350909213686

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3220140تربية موسيقية

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال114.0019930علميثانوية عامةثانوية1975-02-01حماه05010525643نادرهطارق محمود شهاب1351009213687

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية359كاتب اولوزارة الماليةالال2332.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05010656719خديجهربانه احمد محمد1351109213688

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-20حماه05030012155نجود العيسىهدى أحمد الوسوف1351209213689
ناريمان عمر الشيرازي 1351309213690

الصباغ

المعهد تقاني معهد1987-03-08حماه05010006837ظهيرة

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال76.6220130مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

ثانوية تقنيات ثانوية1998-05-24حماه05010214328سميرهمحمد ياسر سعود1351409213691

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءنعمال3453.0020162

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال181.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01حماه05020048051فاطمهمريم كمال العمر1351509213692

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

رويده حمد آالء عبد الحكيم الفهد1351609213693

السليمان

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2152.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05020038906

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-06-10حماه05120011903مياده السليمانجعفر موسى الونسي1351709213694

الهندسي

وزارة التعليم العالي 358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.3220211المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-12حماه05170025524عبير الشغريعمار ايمن نونو1351809213695
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1381.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05020038752رويدهرهف عبد الحكيم الفهد1351909213696

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

التربية معهد2001-07-04حماه05150085807مسيرهمحمود رفعت شعشع1352009213697

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2081مدرس مساعدوزارة التربية2082مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0120211

المعهد تقاني معهد1995-01-10حماه05090026129اسمهانساره اكسم محمد1352109213698

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال66.1020160مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة التجارة الداخلية 279أمين مستودع العددوزارة الصناعةالال3523.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-28حماه05050116664حسنه القصيرغزل علي رحمه1352209213699

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

مساعد فني أول وزارة الصحة276عامل خراطةوزارة الصناعةالال240.0020043خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1985-01-25حماه05010227403فاطمههنيدي سليمان فرحات1352309213700

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2147مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد1999-05-01حماه05160038358منىعال عماد ابراهيم1352409213701

للحاسوب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3620190حوسبة صناعية

وزارة الشؤون الال2484.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-02حماه05010021463عزه شاكرصبا انس الصباغ1352509213702

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

360كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1509.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010021507هيفاء الصباغهبه هللا عباد الصباغ1352609213703

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال384.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-09-27حمص04220007426مرام العقدهدارين بهجت الخضور1352709213704

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حماه05070039732ختام الحسنفداء عبد الكريم صبحه1352809213705

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال894.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-04-23حماه05150120497احتفالماري عائد الحرك1352909213706

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1988-01-01إدلب07210003081غادة نصرةمحمد زاهر وجيه دندشلي1353009213707

زراعية

وزارة التجارة الال258.0020059

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 309فني طحن

وحماية المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة305فني ميكانيك

صناعي

407

وزارة االدارة الال2435.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05220025389كريمه المحمودسفيان محمد المحمود1353109213708

المحلية والبيئة

37شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1977.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-21حماه05090021608ازدهار رزوقساره علي رزوق1353209213709
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-22حماه05100072340منال ابو حامضهرشا هيثم فريج1353309213710

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050054189جيداء القطريبحسين أيمن القطريب1353409213711
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05حماه05180014027فاطمةداليا منصور الحموي1353509213712

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2820.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-09-12حماه05050093976وسامهديل محمد انطاكيه1353609213713

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-02حماه05120051345وهيبهداليا يوسف عجيب1353709213714
403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-17حماه05070025567حسنهندى حسين ريس1353809213715
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-15حماه05050059815جميلهالهام ناصر السرميني1353909213716
وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةنعمال2076.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه11040015543فاطمةنور فوزي نيوف1354009213717

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد1994-01-02حماه05160041268عبيرعلي عبد الكريم المحيميد1354109213718

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.6120170انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2046.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-02حماه05110080287ازهار جادوديمه احمد سعيد1354209213719

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2002.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-17حماه06200047302سهير محالعبير معين محال1354309213720

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1982-03-25حماه05020019397أمونأميمه مصطفى األعرج1354409213721

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7120060تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1526.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-05حماه05200134892اسياياسمين محمد الصيادي1354509213722

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2049.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05110002159انصافحال جمال يسين1354609213723

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-01حماه05030035117فطيم العبودايمان محمد الطالب1354709213724

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9720120تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-26حماه05150103623غادهعلي محمود محمود1354809213725
وزارة االدارة الال2539.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05180026687عليابشرى معال ديوب1354909213726

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية3جابي

وزارة االدارة الال157.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-11-01حماه05010353774حلوهيازد عباس عباس1355009213727

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 13جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1570.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دمشق01030111828مريماوجني انطون الحمصي1355109213728

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-05-20حماه05100000952غاناكينده فواز اسبر1355209213729

مدرسين سابقا

2104مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9120120تربية موسيقية

وزارة االدارة الال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-10حماه05010205517عيده الميكائيلريم علي اليونس1355309213730

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1997-01-01حماه05020038598بسيمه الحمودهصفاء عبد الحميد القداد1355409213731

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.9220220رسم

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال120.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-27إدلب07110084416لميةمريم لؤي قطيني1355509213732
502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2101.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010658504حليمه جوخداربشار محمد جوخدار1355609213733
المعهد التقاني معهد1984-10-01حماه05100028244نورهعبد الكريم أحمد األحمد1355709213734

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2180معلم حرفةوزارة التربية2178معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربيةالال63.6920073

وزارة التجارة الال3220.0020160حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-01-01حماه05010689904خديجهاحمد يوسف الفارس خلوف1355809213735

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-05حماه05010678799فطمههزار حسن كرم1355909213736

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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سميحه محمد ديب موسى 1356009213737

باشا

502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010830940منى

وزارة االدارة الال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-26حماه05010682850قمرههال عبد هللا السنجار1356109213738

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-04-12حماه05010008367مرفتمي مصطفى حمرا1356209213739

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال72.9120200

المعهد التقاني معهد1993-02-08حماه05010677020غانيهرنا نبيل اوضه باشي1356309213740

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1820140شبكات حاسوبية

تقاني

وزارة االقتصاد 402

والتجارة الخارجية

134فني

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1483.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-11حماه05150076785مسكيه معروفندى محمود سنكري1356409213741
المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05020081387املقمر ميسر قطيط1356509213742

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8920180تربية فنية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1506.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010335205محاسن العجيبريم علي سويدان1356609213743

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1979-02-01حماه05020025779زهره الخطيبمحمد غياث جعفر الخطيب1356709213744

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

اختصاص 

حاسوب

مصرف سورية الال57.4020022

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2000.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-21حماه05010218363سحاب الحكواتيابراهيم صفوان الحكواتي1356809213745

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-10إدلب07090144191ابتسامسارا عبد الكريم عنفليص1356909213746

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7120170تربية فنية

وزارة االدارة الال2201.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-05-05حماه05050046868سهاسكارليت علي ديوب1357009213747

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد اعداد معهد1983-01-01حماه05110032331ريمهرشا صقر طوبر1357109213748

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال58.3120020تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حماه05070018344امنهروال بدر الدين هاشم1357209213749

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حماه05010816123عزيزهوصفيه عبد اللطيف االسعد1357309213750

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1926.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حلب02390256638حليمهريمه ذيبان الحسين1357409213751

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20حماه05150100767داللاوان محمد درويش1357509213752
وزارة االدارة الال1744.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010759515لمىقمر ملهم الحاج رجو1357609213753

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1865.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01إدلب07170070809علياء الباشيكوثر رياس الروح1357709213754

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1368.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-17حماه05010182890فاطمهفرح احمد ابراهيم1357809213755

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1398.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-23حماه05030061051سهامامل احمد عزيزه1357909213756

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-25إدلب07220001290زكيةنور عبد المعين عثمان1358009213757

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1385.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010638584مريمنور محمود شحاده1358109213758

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2607.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010414362كفابيان احمد ابي زمر1358209213759

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-31إدلب07010036799رزاناحمد خالد جبره1358309213760

الصناعي

وزارة التجارة 573مساعد فنيوزارة الدفاع2173معلم حرفةوزارة التربيةالال81.3520210تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

283فني ميكانيك

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2458.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020093677سحرهزار يوسف الصالوي1358409213761

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1830.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05010037693سميرهيسرى سليمان العوير1358509213762

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05010581363سحرعزه محمود دقاق1358609213763

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-01حماه05100052141عائشة العلياحالم احمد الحسين1358709213764

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05010752353هاال كريجابراهيم زياد الحسون1358809213765

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-25حماه05200076432ردهاياد خالد الهواش1358909213766
منا الحوراني رشا حبيب علي1359009213767

المناع

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حماه05150049099

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-25حماه05140002243يسيرهسراء معروف ابراهيم1359109213768
المعهد التقاتي معهد1996-01-27حماه05030033973فاطمهروعه حسن العمر1359209213769

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال75.0320160مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد1980-08-01طرطوس10100034904تمانياغيث نبيه تلي1359309213770

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربية2123معلم حرفةوزارة التربيةالال60.3820000

المعهد التقاني معهد1991-04-25حماه05010760304هناءامين عبد الرحمن رقيه1359409213771

الصناعي

وزارة األشغال العامة 2164معلم حرفةوزارة التربيةالال72.2020110تبريد وتكييف

واإلسكان

وزارة التجارة 1028مدرب تكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1302.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حماه05120045340امللينا وليد المرعي1359509213772

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال2708.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-01حماه05150059578كوثر وسوفرحيل نعيم وسوف1359609213773

واإلصالح الزراعي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة278محاسبوزارة الصناعة239مراقب

األولية والبضاعة 

الجاهزة

280

وزارة التجارة الال1548.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-04حماه05120029064سريه فياضهتون حسين سليمان1359709213774

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15حماه05200003735نهىزينه عزيز ابو عدله1359809213775

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال210.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140008096عائده خضرنور محسن أحمد1359909213776

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-15حماه05140011605هندأمل راشد ابراهيم1360009213777
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وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-16حماه05110010641حسنه اسماعيلأحمد علي كاشوح1360109213778

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال366.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-04-25حماه05140029292ليمونهمحسنه امين ابراهيم1360209213779

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-02-21حماه05120029073جميلهسهدى نزيه عجيب1360309213780

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حماه05090018496تاجيهديانا صالح الحاج1360409213781

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2105.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-15حماه05100056518مريمرحاب محمد المحمد1360509213782

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3529.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-01-01حماه05150049503غصون احمدغنوه رفيق السقر1360609213783

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-04حماه05100058379يسره كيوانبشرى عبدو حبيب1360709213784

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-25حماه05050136361شفيقهداليا مشهور حسن1360809213785

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05170033964ابتسام سليمانسليمان صافي ديب1360909213786

مدرسين سابقا

2095مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6020210تربية فنية

وزارة الزراعة الال290.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-03حماه05140027462بندر حجيرهعليا مرشد هالله1361009213787

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 239مراقب

وحماية المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-25حماه05120048876عفاف سلومأماني عبد هللا برهوم1361109213788

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050080605سهاممحمد عزت حيدر1361209213789

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1242.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-01حماه05120052276رغدااالء احمد علوش1361309213790

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال289.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-02-10حماه05170017144رحمهسمر علي عمشي1361409213792

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-22حماه05120000400وجيههالرا دياب الحسن1361509213793
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10220034153هيام الجرديرهام حامد سليمان1361609213794

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال814.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-08-15حماه05130020633سميرهشيراز احمد منصور1361709213795

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 224مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال397.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-11-01حماه05100035506رتيبه نصرهماجده شعالن صبيح1361809213796

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1987-10-20طرطوس10100001325رويضه ابو شاهينزينب نزار الزير1361909213797

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال56.4020100

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2042.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-05حماه05050103238عاليه الشعارغزل اسماعيل مقداد1362009213798

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05100066823صفاءنور سعيد طويل1362109213799

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-10حماه05120009489مريمعلي حكمت رستم1362209213800
وزارة الزراعة الال720.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-05حماه05050023242فاطمهسعاد فايز الصغير1362309213801

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019873أدبيثانوية عامةثانوية1968-09-09حلب02360039383حسيبه السلومابراهيم محسن الشبيان1362409213802
وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال3384.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-11-15حماه05050098150صفا السيدديانا معروف المال1362509213803

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاني معهد1998-01-10حماه05010239859فضه منصوربسمة عمر الطماس1362609213804

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال77.1920170

المائية

979فني

وزارة االدارة الال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حماه05050163533هياموفاء بسام الجردي1362709213805

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال307.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-02-24حماه05050023322فاطمةميساء فايز الصغير1362809213806

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-06-22حماه05050163549هيام المهيوبفاتن بسام الجردي1362909213807

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.2420200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1492.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030023971وردة داوودعائده يوسف الحمود1363009213808

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال403.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-02-04حماه05140035048زينب ناصرمناصف مخلوف مخلوف1363109213809

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال1504.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-17حماه05050066598رجاءمروه احمد السلوم1363209213810

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-29حماه05120002778بديعهرفيف علي أسعد1363309213811

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2637.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-01حماه05120003233فوزهلبانه حسن ناصوري1363409213812

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05020077080خالصهمريم محمد العمر1363509213813

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال163.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-07-15حماه05050165881مديحهريم احمد مصري1363609213814

والبيئة

364كاتب اولوزارة المالية40جابي

المعهد اعداد معهد2001-01-17طرطوس10160090957كريمه وسوفكنانه نبيل ديب1363709213815

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6420200تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100062715غصن شلبيههديل محمد سالم1363809213816

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-26حماه05160025298فوزهوفاء علي دياب1363909213817

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-09-01طرطوس10260010659حليمهديما سليمان علي1364009213818

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.5120060تربية موسيقية
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-20حماه05010720073خديجه الحفيانعبير صالح الدين الحفيان1364109213819

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20حماه05140030257داللعبير مسلم يوسف1364209213820

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

صيانة ثانوية صناعةثانوية1993-06-19حماه05010448764يازيغياث علي العوير1364309213821

الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

وزارة األشغال العامة الال316.0020113

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02طرطوس05120031784بدوراليانا رفعت اسود1364409213822

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-28حماه05010720584حليمهفايزه محمد الياسين1364509213823
وزارة الزراعة الال827.0019993ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-10-09حماه05020093831عائشهأيمن حسين الصالوي1364609213824

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال1982.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-05حماه05150011780لينا ابراهيمرؤى هيثم حسن1364709213825

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

504كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1791.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-20حماه05150011728لينا ابراهيمرشا هيثم حسن1364809213826
المعهد التقاني معهد1981-12-14حماه05030033491سعادياسين فيصل دعبول1364909213827

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2110معلم حرفةوزارة التربيةالال57.0020043

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال178.0019893أدبيثانوية عامةثانوية1968-07-10حماه05140002045بربهان زلخهسموح عزيز زلخه1365009213828

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1313.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100047670حليمه محمدلين علي علي1365109213829

المحلية والبيئة

12شرطي

وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال142.0019970علميثانوية عامةثانوية1980-01-01حماه05030024111ليمونه خضرعبير حسن الصالح1365209213830

والتجارة الخارجية

362كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1991-05-12حماه05140006960حميدهشكيب سليمان خضور1365309213831

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2104مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.0020126تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-05حماه05030024258فاطمهابتسام محمد سعيد هماش1365409213832

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-20حماه05120045958سلطانهآمنه خالد المبارك1365509213833

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05070025790شيرين ديبآيه أيمن الخضر1365609213834

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2325.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-01حماه05150111666رقيةفاطمة مجيد حسن1365709213835

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05180007265ديانامياس غياث عباس1365809213836

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال69.6820190تسويق

والتجارة الخارجية

الهيئة المركزية 1062محلل بيانات

للرقابة والتفتيش

20منشئ

التربية معهد1997-06-08حماه05050012597ناجيهعلي سمير السقا1365909213837

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2078مدرس مساعدوزارة التربية2083مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0520193

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05100048115ناديه خرفانمروى محمود محمد1366009213838

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10حماه05100022884وجيهامنى بدر خرفان1366109213839

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1830.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05100041047ميثهأريج ابراهيم محمد1366209213840

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-08حماه05050035998تمام ابو قاسمأمل عبد الكريم عبيدو1366309213841

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال343.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-09-03حماه05050084206الهامعفراء طارق جمول1366409213842

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-14حماه05100061079اديبهماجدولين رسالن الخنيسه1366509213843

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال220.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-08حماه05220010699فطيمبسام عذاب االحمد1366609213844

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المحلية والبيئة

9شرطي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال262.0020037ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1986-01-14حماه05050169270هالهمضر محمد حناوي1366709213845

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 305فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05050084187الهاماسراء طارق جمول1366809213846

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-08حماه05150116133بديعهايمان علي عجيب1366909213847
وزارة الزراعة الال409.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-01حماه05140031952كوكبنواعم محسن سلطان1367009213848

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1345.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100022021عليه الخالدسوزان خالد الحطاب1367109213849

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-17حماه05140011056مدينه دريوسيحافظ بسام التركي1367209213850

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-03حماه05140004377وحيدهأماره سخر حميدوش1367309213851
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-22حماه05140002715تمره محمديارا نورس محمد1367409213852

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 361كاتب اولوزارة الماليةالال2161.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-04حماه05150115867هيام عجيبايهم احمد عجيب1367509213853

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حماه05040014994لؤيامريم علي أخرس1367609213854

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حلب02230009829ديبةرمزية يونس العقيل النصر1367709213855

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1562.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-26حماه05150115107ريمهرقيه عبد الكريم محمود1367809213856

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-07-04حماه05150115865فريزه رضوانعلي ابراهيم عجيب1367909213857

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1320175

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-28حماه05150026918مناررواء فائق االسكندر1368009213858
المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05020101216بشرى السليماندعاء محمد تيسير الدالي1368109213859

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1420220تربية فنية

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100046613ميسونلينة عدنان معال1368209213860
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المعهد اعداد معهد1992-02-13حماه05050050474هيامديما احمد شحود1368309213861

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4920130تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05110035067سميرهيمامه أيمن الشيخ محمود1368409213862

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال136.0019930علميثانوية عامةثانوية1975-04-26حماه05020026198مريمعبير تقي الدين الخطيب1368509213863

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 278محاسبوزارة الصناعةالال277.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-22حماه05050094750فريحه جمولايناس محمد الماغوط1368609213864

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة الال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-08حماه05150009389رجاءساره محمد اسماعيل1368709213865

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2332.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05160016257نهادسوسن محمد حكيم1368809213866

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقلالال3289.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-05-01دير الزور09010204885سحردعاء علي العجاج1368909213867

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2025.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-05حماه05200057344عندههتاف محمد المحمد1369009213868

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-27حماه05030047851منيره ونوسنبال محمد العيسى االسماعيل1369109213869

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010487064ريمانس عبد المجيد دعدع1369209213870

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3220160

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10حماه05050089092صباحهبه عزام سلهب1369309213871

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2001-01-01طرطوس10090023303فدوىالرا مجد علي1369409213872

مدرسين سابقا

2091مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.6120210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-16حماه05050019288يسرى جرريمراد صدر الدين فطوم1369509213873

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100057420املنهله علي ونوس1369609213874

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال913.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-07-10حماه05140026818حميدهيوسف محمد حموده1369709213875

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 214مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

216مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05150121844زينب الشيخ حسينامينه احمد العابو الشهابي1369809213876
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال145.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-22حماه05100036427جميلهنجم الدين حسين حبيب1369909213877

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-08حماه05050078097زمزم مقدادثوره علي الحموي1370009213878
المعهد اعداد معهد1998-01-01حماه05010737981الهامساره موفق جنيد1370109213879

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7120180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1983-02-20الالذقية06200064877ترياقخلود عزيز صلوح1370209213880

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0320040تربية فنية

المعهد اعداد معهد1998-03-04طرطوس10130002287ربا وهبهعفراء حسان تليجه1370309213881

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9620200تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120006991اكتمال محفوضخلود بديع خلوف1370409213882
المعهد اعداد معهد2001-03-17طرطوس10130002308ربابراءه حسان تليجه1370509213883

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7920210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-24حمص04060024025حميدهشذى احمد الخضر1370609213884

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1990-07-11حماه05070032493إنصافلؤي نايف بدره1370709213885

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4220127تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1993-07-12حماه05010320100روكسانشذا عدنان العلي1370809213886

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6720150تربية فنية

المعهد التقاني معهد2000-03-20حماه05130013023رانيهغنوه فهد حمودي1370909213887

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.1020200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1720.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05020068240هديه الشيخرغد هاني الشيخ1371009213888

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-02حماه05070036693ربيعهنادين احمد ابراهيم1371109213889

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-13حماه05160029346جميلهحنين مالك مصطفى1371209213890
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1755.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010606546ايمان الخلوفحنين محمد الخلوف1371309213891

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2226.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-03حماه05020014324حليمهزياد أحمد الشقره1371409213892

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2416.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-27حماه05160037344ندوهايوان شعبان المنصور1371509213893

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال1703.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-11حماه05130013494شريفهرنا يحيى طه1371609213894

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

فاطمه الزهراء رضوان 1371709213895

زعرور

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010699612غالية سفاف

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال2140.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-18حماه05180001576رمزه حسيكدوللي بسام قيطيم1371809213896

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 58قاطع فاتورةوزارة التربية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال205.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-20حماه05180030495نهيدهرنا علي ديب1371909213897

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-03حماه05140018325وطفهلجين رضوان بردان1372009213898
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05140036777عزيزه اإلبراهيمحنين محمد جوريه1372109213899

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01حماه05100041254الهامعائده علي شهله1372209213900
502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-05حماه05110018992تكناتمام سليمان طوبو1372309213901
وزارة االدارة الال1567.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010435461هدىشهاليل محمد علي1372409213902

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال1776.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-06حماه05010645485اسيااحسان نايف سفراني1372509213903
وزارة التجارة الال2468.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-25حماه05150128857رناجنان أحمد الديب1372609213904

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1998-02-26حماه05010275957هياممحمود عيسى العيسى1372709213905

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

توليد الطاقة 

الكهربائية

مصرف سورية الال67.3220202

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1889.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-25حماه05120060753حنان حسينوهيا علي العباس1372809213906

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-26حماه05090002634فايزه مرهحسين فؤاد مره1372909213907
وزارة الزراعة الال427.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-01حماه05070040255حسنهسميه حسين ريس1373009213908

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 215مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05110055322وجيهاشفاء ياسر اسماعيل1373109213909
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1422.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03حماه05120054484لوريسآيه اياد مثلج1373209213910

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2152.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-25حماه05120054562حنان حسينوبتول علي العباس1373309213911

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05200039794ميادههبه هللا احمد الخردق1373409213912

الصحي

394مساعد فني أولوزارة الصحة1015فني أشعةوزارة الصحةالال68.2120210أشعة

وزارة التجارة الال118.0020048علميثانوية عامةثانوية1985-03-08حماه05160044502مريمبسام نصر المحمد1373509213913

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية288

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-02طرطوس10090085547عال عباسسناء علي سخي1373609213914
وزارة التجارة الال2712.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حماه05160051260ايمانلجين سعيد الحماده1373709213915

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1108مراقب

المعهد اعداد معهد1982-09-10طرطوس10180007787عزيزهنادين عبد الحميد كردي1373809213916

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9120050تربية موسيقية

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1970-01-07حماه05010354236مكرمميساء محمد عدلة1373909213917

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عبد الهادي رضوان الحاج 1374009213918

نعسان

وزارة التجارة 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال406.0020120الكترونثانوية صناعةثانوية1992-06-05حماه05010183292امنه

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة التجارة الال2328.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-26حماه05050129476كيروانالرا محمد الجرف1374109213919

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية290

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019992أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-21حماه05100036828نجودكندي رفعت يوسف1374209213921
وزارة االدارة الال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-18حماه05010233336مريمعال ابراهيم الضاهر1374309213922

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05حماه05140001160نادياقمر الجه محفوض1374409213923

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10حماه04010193703نهادفاطمه احمد سمنه1374509213924

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1989-01-14حماه05160015476رجاءحيدر جهاد شمالي1374609213925

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال308.0020070

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-27حماه05030047739ندوة الحمدانإيناس يوسف المحرز1374709213926

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-02حماه05030011225رينيهعبير حمدان العلي1374809213927

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-14حماه05050082178رائدهغزل بسام اسبر1374909213928

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01حماه05140018385وطفةريم رضوان بردان1375009213929
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010597966شمسهفرح رفعت دريعي1375109213930

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال79.9320200

المعهد التقاني معهد1992-01-29حمص04080023385هناءاالء شحاده السالمه1375209213931

الصحي

396مساعد فني أولوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة1018فني صيدلةوزارة الصحةالال84.9920110صيدلة

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05040010467سحر العلوشميس الريم احمد العلوش1375309213932

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال70.7020200عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2136.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-14حماه05200082149فاطمه العوضسلوى طالب النعسان1375409213933

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال113.0020052علميثانوية عامةثانوية1987-06-06حماه05180000166هناء ديبأنس كمال الماروني1375509213934

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد2002-01-01حماه05010066940فلايرتسنيم بسام زغرات1375609213935

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال72.4220210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1993-01-01حماه05020140168تركيهعائشه علي الحاج علي1375709213936

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالنعم72.4120140تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال1650.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150110747ريماالنا احمد ابراهيم1375809213937

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال231.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-27إدلب07110056035فيحاءهبة برهان المعراتي1375909213938

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010269654جميلةامنة خالد سبسبي1376009213939

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5520150

تقاني

402

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1641.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-13حماه05020003720نسيبه الخطيبربا وليد األحمد1376109213940

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010352445يسرهبدور عبد هللا الحسن1376209213941

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال89.4320110

وزارة االدارة الال1998.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05030041113غازيه الحسنادهم عبد الرحمن بطمان1376309213942

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05140009594عسلي سلوممعين أيمن قره جهنم1376409213943

والبيئة

وزارة االدارة 32شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10حماه05180018607فاطمهعلي محمد عمرو1376509213944
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1755.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-18حمص04180018999هدىسالمين ابراهيم المخزوم1376609213945

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1954.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-15حماه05010643836مجدريسام عبد القادر كركور1376709213946
المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05010669084منفيهشروق محمد الخالد1376809213947

الطبي

وزارة التعليم العالي الال86.0220150طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية الطب 

البشري

وزارة التعليم العالي 31

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

التقاني الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحة32
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاتي معهد1998-01-01حماه05010042778اغراءروعه ناصح ابو ربعيه1376909213948

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال67.0720170مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد اعداد معهد1993-02-16إدلب07110014195مريمهال عبد القادر الرحمون1377009213949

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5220150تربية موسيقية

وزارة التجارة الال212.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-04-06حماه05160007438اروىحسين محمود االبراهيم1377109213950

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية288

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2117.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05020096016كوثرايمان احمد عبود اغا1377209213951

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-01حماه05010051718بيانايمان عمر برازي1377309213952

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2116معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربيةالال74.0020150

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1576.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05010362063صباح جروانفاطمة ابراهيم رحمون1377409213953
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حماه05010304323حياةمحمد احمد حسن1377509213954

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2012.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حماه05010354752روعهراما محمد ادلبي1377609213955

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال151.0019850علميثانوية عامةثانوية1964-12-12حماه05010736928شاهافاطمه عز الدين هويس1377709213956

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

عبد الرزاق حسام الدين 1377809213957

الخطاب

المعهد التقاني معهد1996-01-07حماه05020036699رندا

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال66.9220200

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

مساعد خريج معهد وزارة الصحة43

تقاني

وزارة االقتصاد 402

والتجارة الخارجية

134فني

المعهد التقاني معهد1993-05-30حماه05010345600فاطمهسهر زكريا الحاج مصطفى1377909213958

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال72.3520140

المائية

979فني

وزارة الزراعة الال369.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-05-27حماه90050002488امنةياسمين حسن جمعة1378009213959

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1993-01-01حماه05010040246هاله مرقاعبد الحكيم عمر البكور1378109213960

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال77.0520130

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010228928ملكروان عماد الدين معتوق1378209213961

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال72.0520200التصميم الداخلي

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 49مساعد فني

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

25

وزارة الشؤون الال159.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-02-07حماه05010331676سميرهريم بهيج الرباحي1378309213962

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-12حماه05010008620ديبهرزان محي الدين كركوتي1378409213963

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1991.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حماه05010001889ناديةاسماء محمد خنفور1378509213964

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-15حماه05100015280امالريم عطوه ابراهيم1378609213965
المعهد اعداد معهد1996-01-01حماه05020049927آمنه الحسنياسمين وليد العبيدي1378709213966

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7220170تربية موسيقية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010094617سلوى حجازيعدنان عبد المنعم حنو1378809213967
276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020015أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-02حماه05010648346وصال جوخدارحسين احمد الحفيان1378909213968
المعهد اعداد معهد1989-01-01حماه05160004726غادهعلي احمد سليمان1379009213969

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.95201110تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1430.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04حماه05040015751فهميهرفيف سعيد اخرس1379109213970

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1369.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-22حماه04010571944عبيرمريم احمد سليمان1379209213971
وزارة الزراعة الال314.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-01حماه05190012452سهام سلمانميرفد ابراهيم علي1379309213972

واإلصالح الزراعي

1103مراقب

وزارة االدارة الال167.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-04-01حماه05030054157فاطمهوالء فؤاد الجبيلي1379409213973

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 359كاتب اولوزارة المالية3جابي

المائية

950كاتب رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية359كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1624.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-07حماه05150081034عبيرحنان حسين يوسف1379509213974
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-02حماه05160022558ساميالارتحال خضر الحماد1379609213975
502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07حماه05120029663داللعرين علي محمود1379709213976
وزارة الزراعة نعمال916.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-09-01حماه05100052706سهيلةشيرين ابراهيم مخلوف1379809213977

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حماه05100066866ليلىتماره ابراهيم سالمه1379909213978
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05140031414غيداءبيان منير حسن1380009213979

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-06حماه05150056297خزنا سلومميساء عطاء السلوم1380109213980

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حماه05120029986نجيدهرنيم عيسى محمود1380209213981
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-23حماه05050032413رئيفهمنال عبدو عبدو1380309213982

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-13حماه05110000750اديبة الحسنمرام لميم الحسن1380409213983

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال194.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-15حماه05050117271امالرشا علي وردة1380509213984

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية10جابي

المائية

950كاتب رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-04حماه05140004422وطفه أسودربى سروات سليمان1380609213985
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1258.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-05حماه05100053934الهام حبيبنغم حسان ابراهيم1380709213986
وزارة التجارة الال1920.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-05حماه05010620663اعتماديمامه عساف المحرز1380809213987

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29حماه05010059014كوكبغاده سليمان سعيد1380909213988
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01حماه05100049068ضحى خابوريليندا اسماعيل خنيسه1381009213989

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال104.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-05-15حماه05050043202صبريةربى علي الجردي1381109213990

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

41جابي

وزارة الزراعة الال354.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-01-27حماه05050071618خديجهرحاب سليمان جرعتلي1381209213991

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-17حماه05010851398فاطمهنور شان احمد حسن1381309213992
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1986-08-01حماه05010205714باهيهرشا يحيى عوض1381409213993

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال80.2520070

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية74كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25حماه05030008708نوريةسامية محمد المحمود1381509213994
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1908.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-03حماه05200092366ميساءمشهور موسى عبد هللا1381609213995

المحلية والبيئة

39شرطي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-25حماه05120030449امينهخوله محمد مثلج1381709213996
281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-25حماه05120023834شفيقهعزه كاسر اسعد1381809213997
وزارة الشؤون 364كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1711.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-07حماه05170041409منال عبودمايا محرز المرشد1381909213998

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد تقاني معهد1976-06-19حماه05010063121داللكرامه عبد الرحمن سفاف1382009213999

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال78.9219960مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1958.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-15حماه05220011334ميسون القسومماريا محمد هيثم القسوم1382109214000
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1344.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05150075172الماسلمى ابراهيم معروف1382209214001
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1348.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حماه05140017016جميلةمايا مهنا جوريه1382309214002

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-12-15إدلب07010004262امينة محركبارعة رضوان جقمور1382409214003

التجاري

وزارة التجارة الال68.1620060محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة376كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

364كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية358كاتب اولوزارة الماليةالال187.0020095علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05180022465نجاه مرهجسليمان محمود ابراهيم1382509214004
403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1373.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-25حماه05010196542سمر الجرديلوتس محمد الخضر1382609214005
المعهد التقاني معهد1991-01-05حماه05010386334صفاءبيان خالد تويت1382709214006

الصحي

1016فني مخبروزارة الصحة404مساعد فني أولوزارة الصحة388مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.2120110مخابر

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حلب02370094256عمشهحميده خلف الصالح1382809214007

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05180014956سماهرتيماء غسان سلمان1382909214008

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال67.1320210الكترون

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05110031232نوالماري نصر جديد1383009214009
المعهد اعداد معهد1997-01-02حلب02030340641بثينه السيجريهيسرى يوسف نجار1383109214010

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5720180تربية فنية

المعهد اعداد معهد1989-01-07حماه05200019474وداد الصديرجيما جهاد الشيخ1383209214011

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2105مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.3520080تربية موسيقية

وزارة الشؤون الال1454.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-23حماه05180015780هناءشهال يوسف سلمان1383309214012

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال125.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-21حماه05200000447خنسه افرنسيسلودي نعمه نعمه1383409214013
وزارة التجارة 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3482.0020153تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-04-01حماه05010414049منىمحمدخالد عبد الكريم الصباح1383509214014

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-22حماه05140025938امتثالحسن سامي عيسى1383609214015

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال157.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-04-13حماه05050000224آمال الحموياشواق حسن حيدر1383709214016

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة المالية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-20حماه05050050234اميرهنورا حسن عيسى1383809214017

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال2017.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-25حماه05150071945عال حسنرانيا صقر زيفة1383909214018

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

958كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-29حماه05140008879وزيرا ابراهيمحمزة محسن ارساق1384009214019
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1916.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150009687غفراننور اسماعيل شتات1384109214020
المعهد التقاني معهد1986-10-26حماه05090002837افتكار زيدانمنى قاسم زيدان1384209214021

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال70.0720100عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 77عامل حاسب

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد 22

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-20حماه05030064315وهيبهمايا آصف الوسوف1384309214022

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-10حماه05200051198سناءميمونه محمد الشيخ حامد1384409214023

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2260.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-22حماه05220002867شمسهندى شحاده الشاوي1384509214024

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1408.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01حماه05030051588رضيه صقرآيه يوسف الصقر1384609214025
المعهد التقاتي معهد1998-05-16حماه05030033078عيدي شنوايمان يوسف شنو1384709214026

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال79.7120180تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة الشؤون 361كاتب اولوزارة الماليةالال1689.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-25حماه05050139289ناريمانحنين بصير العلي1384809214027

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020034أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-19حماه05110001414هياميولند علي سعيد1384909214028

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد التقاني معهد2001-05-05حماه05050037581بثينه الضحاكسنا حيان زعير1385009214029

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.3920210شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-15حماه05200026684هدىمرام محمد كريم1385109214030
403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-25حماه05200026396هدى هراويمجد محمد كريم1385209214031
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10حماه05010311123نورهلندى منير عيسى1385309214032
وزارة التجارة الال2292.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03طرطوس05120016911سوزاننور سمير الحمود1385409214033

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

360كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01حماه05100065731سميحهصفاء علي عيسى1385509214034

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-06حماه05050099562مريم عليشهرئيفه مهدي عبيدو1385609214035
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وزارة التجارة الال135.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-01حماه05110017956غندورهايفلين فواز ابراهيم1385709214036

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 131مساعد إداري ثان

المائية

958كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-01-10حماه05160045909هناء العكاريعلي صالح علي1385809214037

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.9220192عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

401

وزارة االدارة المحلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال2440.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05100016033ميساءراما ميالد المحمود1385909214038

والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

وزارة االدارة الال230.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-08حماه05100004712اديبه محفوضرنا أكرم نصار1386009214039

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140020133امالسحر علي علي1386109214040
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050167394مظله الجاسمسالي شالش المحمد الخلوف1386209214041

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1641.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حماه05030007300سميرةمريان غسان زيدان1386309214042
وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-30حماه05140028860دالل خنيسهحسن احمد محمد1386409214043

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال302.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-12حماه05010716863خالديههدى حمدو ابراهيم1386509214044

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-09حماه05150025472اسعافرشا محمد بصو1386609214045
المعهد التقاني معهد2001-01-02حماه05070018255رفيقهمروه نظير هاشم1386709214046

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.0020210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 235مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05050035786شذىيارا حسين القدموسي1386809214047
276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-01حماه05010304721مطيعهمنى محمد يوسف1386909214048
وزارة الزراعة الال504.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-29حماه05140027632اديبه التعشيرين مرهج التع1387009214049

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019963أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-01حماه05100049171مريمعبد الكريم صالح محمد1387109214050
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15طرطوس05010542898عليهصفاء محمود الخلوف1387209214051

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-27حماه05050098636فدوىديانا نعمان فهد1387309214052

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.4220170بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

236مراقب زراعي

2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال281.0020050ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1987-01-01حماه05170007218خبيرهسناء محمود سليمان1387409214053
403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05120049700ماجده سعودمريم احمد علوش1387509214054
وزارة االدارة الال2046.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15حماه05010497379ابتسام الدوريياسمين منصور المنصور1387609214055

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حماه05200013388صباحليزا غاوي السلوم1387709214056

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010305112رندهكوثر غزوان الدندشلي1387809214057

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه05070030668هندنجاح سليمان راشد1387909214058

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1991-01-01حماه05010159613خديجهأمينه بهزاد الباكير1388009214060

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7020120تربية موسيقية

وزارة االدارة الال117.0020089علميثانوية عامةثانوية1990-05-01حماه05160009271حميدهسالم تركي حسن1388109214061

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االقتصاد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1506.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05160030829هناء تامرالهيثم عبد مناف منيف1388209214062

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2100.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010435356مريمدالل عبيد االبراهيم1388309214063

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-12-20حماه05140032810ريما حسنفائزه خليل حسن1388409214064

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.4720070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 235مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه05140006315جمانهرئال رامح حبيب1388509214065
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10حماه05100007167حميده حرباصفاء احمد يعقوب1388609214066

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-06-08حماه05160029436منىخليل علي احمد1388709214067

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2165معلم حرفةوزارة التربيةالال64.8120200تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال239.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-15حماه05020105538وصالنوفه محمد الخضر1388809214068

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد تقاني معهد1996-01-01حماه05010052803صفيهاسراء عبد الحكيم كردي1388909214069

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال67.8220160دواجن

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة الال2318.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1999-05-19حماه05150104414نسرينعال احمد مطر1389009214070

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3650.0020190ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2001-08-25حماه05150104389نسرين ونوسسمر احمد مطر1389109214071

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010272074مريم العباسيعرب عدنان المحمود1389209214072

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التجارة الداخلية 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3720202

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 296فني صيانة شبكات

المائية

952كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-03-08حماه05010092394محظيةمريم عبد الحسيب قدور1389309214073

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.7320040إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-29حماه05120004398سميرهميساء حسن سلوم1389409214074

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-07حماه05120004384سميره حمودعفراء حسن سلوم1389509214075

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال3036.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05010660888ردينةنور هيثم الخاني1389609214076

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 239مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-22إدلب07010008963داللناديا يوسف ضعضع1389709214077
المعهد التقاني معهد1988-01-25حماه05200007739جهيدهزينه ابراهيم كلش1389809214078

إلدارة األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال71.1920080سكرتاريا

والبحث العلمي

منشئ رئيسي في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

الهيئة المركزية 22

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال334.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-08-14حماه05070016115صباحرباب حسين شاهين1389909214079

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1993-12-01حمص04170065621روظةعبد العزيز علي الرهيب1390009214080

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال71.0020174إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة76عامل حاسب

تقاني

401

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05200022138جوريه العوضنوره جهاد الياسين1390109214081
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-19حماه05050064642سعادصفاء نزار المير1390209214082
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-13حماه05050035299ودادثوره احمد القطلبي1390309214083

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2447.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05020031302حليمه المهناهدى عبد الفتاح السليمان1390409214084

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1653.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-18حماه05010033672خالدية الديابهبه صالح الفرخ1390509214085

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2695.0020160ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1998-01-01حماه05010605489غزوهليال احمد المحسن1390609214086

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة الال1942.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-02الرقة11010024218سهاموئام احمد العمر1390709214087

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1647.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010491806صباح الطيارزينه أكرم الشهاب1390809214088

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاتي معهد1991-06-01حماه05010496308بشرىامنه محمد االخرس1390909214089

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال68.7720120مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة الال1557.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05140008854ساميه علياسامه مقبل سليمان ضاهر1391009214090

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1623.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010274125عزةاسماء عبد الفتاح زيدان1391109214091

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05110017518سميعهعهد حسن ديوب1391209214092

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال108.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-14حماه05030012069هنديةداليا أيوب سالمة1391309214093

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20حماه05110016122امانهرزان جمعه دبيس1391409214094

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال143.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-06حماه05010213261ثناءنجوى حكمت اليونس1391509214095

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1972-01-15حماه05010289540نادرهثناء محمود معراوي1391609214096

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال62.1619990سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

وزارة التعليم العالي 401

والبحث العلمي

44منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1346.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01الرقة05050139492هيامكوثر عماد الفرج1391709214097

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1503.0020198أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حماه05010201284سهام العسافمحمود صالح الصالح1391809214098

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1992-01-15حماه05010587716ابتساممها رفعت نصار1391909214099

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال69.0620170تعويضات سنية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

المعهد التقاني معهد1985-02-15حماه05160009473وكيلهمنى احمد العلي1392009214100

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.6520070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2000-01-02حماه05050009706سناء زهرهخديجه عبد الكريم خلوف1392109214101

التجاري

مصارف 

وتأمين

267محاسبوزارة الصناعة375كاتب رئيسيوزارة المالية377كاتب رئيسيوزارة الماليةالال81.1120200

وزارة التجارة الال171.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04170086079عفاف منصورسماح طالل منصور1392209214102

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010420345خلود جباروغزل غسان الحزواني1392309214103

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي 402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال83.6320180

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 21

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

وزارة االدارة الال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-25حماه05010416804عليهعزه عبد هللا حلبي1392409214104

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-18حماه05010523067يسرىنور احمد الكيال1392509214105

التجاري

مصارف 

وتأمين

وزارة االقتصاد الال77.0320190

والتجارة الخارجية

267محاسبوزارة الصناعة374كاتب رئيسيوزارة المالية133مدقق مالي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال1536.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010466547فاطمه ابو راستركيه هشام العشي1392609214106

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1968-05-07حماه05050087245اسياميساء فيصل الشيحاوي1392709214107

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال299.0019933ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-05-20حماه05200077392زايدهموسى علي برهوم1392809214108

الداخلية وحماية 

المستهلك

360كاتب ماليوزارة النقل948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية285بائع

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010144045ناديهمحمد سعيد غزوان قطان1392909214109

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.1720170

وزارة االدارة نعمال1899.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-14حماه05010658540فاطمهحليمه خالد ابو عنتر1393009214110

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-06-30حماه05010635253ثريايحيى محمد خير الياسين1393109214111

الصناعي

جرارات 

وأليات زراعية

2108معلم حرفةوزارة التربية2107معام حرفةوزارة التربية2106معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2420174

خديجه ابراهيم محمود سليم السليمان1393209214112

الخليل

وزارة االدارة الال2226.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020033184

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1688.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05020095282نهلهعروبه محمد الحمد1393309214113

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1741.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-14حماه05020038357نادرهمصطفى احمد محمود1393409214114

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال150.0019980علميثانوية عامةثانوية1981-05-28حماه05010059021فاطمهباسمه رياض الالذقاني1393509214115

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1999-01-20حماه05010384959سارهفاطمه رضوان السطيف1393609214116

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3220190تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2013.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05حماه05010090507انتصارهزار جهاد العثمان1393709214117

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1991-06-01حماه05010379586رفاهاسعاف غسان المصري1393809214118

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال75.1820110

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1938.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27حماه05010335793رودهوفاء عبد الحميد التمر1393909214119

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال334.0020123ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1992-07-01حماه05010480068غاده الخالدمحمد عبد الحميد قسوم1394009214120

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد اعداد معهد1995-04-17إدلب07090081530صباحنهى هيثم العوض1394109214121

مدرسين سابقا

2102مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.4320150تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05140002704سجيرهرفاه تركي محمد1394209214122

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1299.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05140003428طورانسمر ناطق خلوف1394309214123

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

359كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1475.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-07حماه05010163776احالمغرام حسن اسعد1394409214124
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-22حماه05030022131محاسن الخضرسمر محمد الخالف1394509214125

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1667.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05070041880لما باللهيفه محمد العلي1394609214126

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-01حماه05090016665شهيدهعمار احمد الحموي1394709214127

الصناعي

وزارة التجارة الال66.5120170تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال العامة 284فني تبريد

واإلسكان

1028مدرب تكييف

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1914.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-12حماه05030046671ختاممحمد تامر المحرز1394809214128
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20الالذقية05160016951ابتساملقاء جابر شاعر1394909214129

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05130012894مطيعه عليلووطفه علي عديره1395009214130

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال56.9620130مصارف

المركزي

367منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية73كاتب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1880.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05010239949اسماءسعاد عبد هللا القوجه1395109214131

والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29حماه05160038178نجاح المحمدابتسام ابراهيم المحمد1395209214132
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10حماه05140024901وفيقهرشا غازي قبقله1395309214133

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2279.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-08حماه05120034058دعد عيسىنجود محمد رستم1395409214134
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال158.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-16إدلب07240031973رويدهفادي نادر نعمي1395509214135

المحلية والبيئة

37شرطي

المعهد التقاني معهد1989-03-21حماه05200023934ابتسام يعقوبانا يوسف يعقوب1395609214136

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

357مساعد مهندسوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال73.8320100

وزارة الموارد 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل1108عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2767.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05150041818ملكعلي أمين حسن1395709214137

المائية

975فني

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-02الرقة11010300648رغده عبد العزيزراما ميشيل الجرعتلي1395809214138

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1531.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-18حماه05030022692سميره االحمدفاطمه غسان سلوم1395909214139

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة األشغال العامة 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةنعمال2959.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-04حماه05160000492اكرامحمزه نمر منيف1396009214140

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1027مدرب حدادة ولحام

صناعي

407

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2054.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حماه05120031707هدىحال فراس سلوم1396109214141

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2043.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01حماه05120031619رغداءآيه ابراهيم سلوم1396209214142

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1985-01-01حماه05210022604صبحيه العمرانسميره حسن الحنديش1396309214143

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.2920080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1628.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-14حماه05010225682رغداء االحمدسهى فايز االحمد1396409214144

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال176.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-18حماه05160038438كوثربهاء حرشو هالل1396509214145

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 37شرطي

والبيئة

وزارة االدارة 32شرطي

المحلية والبيئة

33شرطي

356كاتب رئيسيوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة الماليةالال199.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-25حماه05160040821سهامفاتن علي مرهج1396609214146
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1538.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-15حماه05010649618اميرهصفا نصر هللا االسود1396709214147

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05180018296زينب خالدبشرى حبيب كودأل1396809214148
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1814.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-08دمشق03110027964غصونهديل علي فياض1396909214149

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2162.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10100017566انعام حمودمروى طالل حسن1397009214150
وزارة التجارة الال344.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حماه05100013774متيلأمل نايف السليمان1397109214151

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1101مراقب

واإلصالح الزراعي

1102مراقب

وزارة الزراعة الال3254.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05140044556مهديزينب سمير علي زينب1397209214152

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05150027677رنده خلفبتول بشار عبيدو1397309214153

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-12حماه05050068066وداديارا حمدو الفيل1397409214154

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 984كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال382.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-01حماه05010619473وفيقهتهاني احمد الفارس1397509214155

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1101مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال2391.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-13حماه05200007475نزهه شاطوحييوال وليد شاطوحي1397609214156

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-09-20حماه05160001400وجيههمريم علي العباس1397709214157

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.3720120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

291خبير حبوب

وزارة االدارة الال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-29حماه05140012317باهيهمهند ماجد حسن1397809214158

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المحلية والبيئة

32شرطي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-25حماه05140004319نظيفهخدور سلوم بدور1397909214159

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-10-18حماه05100054032تمامهديل مصطفى عيده1398009214160

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة الماليةالال72.3520210أسواق مالية

المركزي

وزارة التجارة 72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-13حماه05140022442أميرهرامز مخلوف ديب1398109214161

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-28حماه05100054047تمامختام مصطفى عيده1398209214162
وزارة االدارة الال145.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-10-18حماه05110017971أميره ديوبحنان ابراهيم ابراهيم1398309214163

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

36جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-15حماه05120007742منيرهنجاح علي فندي1398409214164
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-01حماه05160021074شروفمحاسن سليم فندي1398509214165
زينب عبد الكريم العلي 1398609214166

االبراهيم

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال1360.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-09حماه05200063600اتحاد الكلبو

وزارة التجارة الداخلية 362كاتب اولوزارة الماليةالال1703.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حماه05120016034غاده االبراهيمبشرى ابراهيم االبراهيم1398709214167

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-04-23حماه05140035952شهيرهسامي رياض مسعود1398809214168

المالي

355منشئوزارة المالية353منشئوزارة الماليةالال69.8920125محاسبة النفقات

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-23إدلب07090091838ريممائدة بسام الحلبي1398909214169

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال178.0019890علميثانوية عامةثانوية1970-04-04حماه05100051281ندوه شماعلي يوسف ديب1399009214170

والتجارة الخارجية

356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1492.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05030058619ثورة عوضماريا نزيه العوض1399109214171

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3297.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-03-20حماه05120011591سهيلهزينه موسى ابراهيم1399209214172

واإلسكان

وزارة التجارة 1027مدرب حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

المعهد التقاني معهد1994-01-25حماه05150000932هياممنار عصام الحموي1399309214173

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال73.5620140

وزارة التجارة الال119.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-07-10حماه05020047047هاجرآمنه محمد ديب وهبي1399409214174

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة الشؤون 362كاتب اولوزارة المالية290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2126.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010905963حسن السليمانريم غسان االسماعيل1399509214175

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-03-17حماه05150110972ابتسام ونوساريج طاهر تقله1399609214176

الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.6520200المساحة

وحماية المستهلك

572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1564.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-09حماه05180035450رغده محمدسيدرا حبيب جمول1399709214177

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-28حماه05140005473كاترين سليمانحسين عثمان اسود1399809214178

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1957.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-09حماه05180016354رغده محمدعلي حبيب جمول1399909214179

االجتماعية والعمل

356كاتب رئيسيوزارة المالية93كاتب رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية960كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال127.0019940علميثانوية عامةثانوية1974-07-01حماه05200024481كريمه اوضه باشيحبيب سليمان عيسى1400009214180
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2042.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05010905962حسن السليمانريمان غسان االسماعيل1400109214181

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3166.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-03-07حماه05050172122هيفاءكارمن احمد مني1400209214182

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1986-08-15حماه05140014291عبلهريما حسن خواشقي1400309214183

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال66.1820070سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

75عامل حاسب

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25حماه05160035613شاها اليوسفبشرى ابراهيم السركل1400409214184

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1989-08-01حماه05150075083مانيايارا اميل نصرا1400509214185

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.8820090انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2455.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-29حماه05010586107حسنمحمد غسان االسماعيل1400609214186

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01حماه05170005130دعد محمودسوسن نوفل خلوف1400709214187

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال352.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-08-29حماه05050007090رسميهمنال عالء الدين فهد1400809214188

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1848.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140013243رغداء مخلوفتيماء واصل صبيح1400909214189

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال158.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-12حماه05090000448ليلى سلهببسمه معن سلهب1401009214190

المحلية والبيئة

41جابي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05020084282ميراجالين تركي خضور1401109214191
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-21حماه05180009169نجود وسوفداليا حسان المحمد1401209214192

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال1351.0019930ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1975-06-15حماه05010087848عدلهعباس حماد العباس1401309214193

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-29حماه05160002539سعادميساء محمد الدرويش1401409214194

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23حماه05050046572ندىالرا عمار حيدر1401509214195

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حماه05160034938غصون الونوسصبا محمد سليمان1401609214196
المعهد التقاني معهد1989-01-01حماه05100029672سعاد سليمانماجده ابراهيم الحداد1401709214197

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال73.4020110تسويق

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة التجارة الال150.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-01حماه04080009021خديجهزينب حسين درويش1401809214198

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال2112.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05120019303عائدهعلي محمد حميدان1401909214199
ابراهيم عزام كرديش 1402009214200

معراوي

المعهد التقاني معهد1989-01-13حماه05010055378انعام

الصناعي

2164معلم حرفةوزارة التربيةالال70.8020109تبريد وتكييف
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2285.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25حماه05010474735مريم الخضرهند احمد المصطفى1402109214201

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05100036715نظيمه علوشيارا علي دال1402209214202

المحلية والبيئة

12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-02حماه05180019907فاطمه مياعفراء علي سالم1402309214203
المعهد اعداد معهد1989-04-27حماه05030021625نزيهه زيودندى نعيم نيسان1402409214204

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.3220100تربية موسيقية

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2128.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-21حماه05010645299منيرهغالب فارس فرزات1402509214205

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال141.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-07-26حماه05070019103كناز االطرشحنين اسامه عفوف1402609214206

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1992-01-02حماه05100028282عنده الصطوفملهم عبد الكريم الخليف1402709214207

الصناعي

2170معلم حرفةوزارة التربية2169معلم حرفةوزارة التربية2168معلم حرفةوزارة التربيةالال73.8220113تصميم داخلي

وزارة االدارة الال146.0019953أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-01حماه05020033457ريهأحمد عمر الرزوق الصالح1402809214208

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 39شرطي

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2369.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه05020013724خديجهسمر محمد الزمزوم1402909214209

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال121.0020028أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-20حماه05100051306ندوهنواف يوسف ديب1403009214210

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حماه05160036164لينا عبد العزيزميريت سعيد فروح1403109214211
الجهاز المركزي الال397.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-08-01حماه05150006421أمينهرؤى اسماعيل حشوم1403209214212

للرقابة المالية

وزارة الزراعة 1027مستثمر حاسوب

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل1101مراقب

المعهد التقاني معهد1999-01-02حماه05010238633آمنه العويرمحمد احمد حمشو احمد1403309214213

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال76.0420190المساحة

المائية

983فني

281كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05150087076عيده فنديأحالم تميم حماد1403409214214
277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2400.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-09حماه05010664442سميره قدورهقمر عبد الجبار دقاق1403509214215
المعهد التقاني معهد1998-06-06حماه05180022733ناديه عليجهآيه طالل عليجه1403609214216

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2154معلم حرفةوزارة التربية2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2120210

المعهد اعداد معهد1971-04-15حماه07010047700براءهلوبانه درويش السقا1403709214217

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال58.0619930تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1621.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-08دير الزور09120126876فاطمه قاسمسدره تميم االحمد السبتي1403809214218

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-15حماه05010640703فاتنفاطمه موفق غازي1403909214219

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-01-01حماه05010049460وجيهاأمهز علي أحمد1404009214220

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

تدفئة وتكييف 

وتبريد

وزارة التعليم العالي الال61.3320044

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 34مراقب

والبحث العلمي

مراقب في مديرية 

الشؤون الهندسية 

والخدمات

وزارة التعليم العالي 12

والبحث العلمي

مراقب في كلية طب 

األسنان

15

المعهد التقاني معهد1984-10-01حماه05160004134فاطمهمحمد احمد وسوف1404109214221

الطبي

1015فني أشعةوزارة الصحة395مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.80200510أشعة

مساعد فني أول وزارة الصحة2145مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال2944.0020172تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1997-09-01حماه05160032457راغده وسوفحيدر عيسى ياسين1404209214222

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1971-04-01حماه05020122224ثرياصالح عبد الرزاق الخالد1404309214223

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حماه05030005796خطيرهرزان خضر المحمد العلي1404409214224

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019993أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-29حماه05010199450سعادسائر ابراهيم الدالي1404509214225

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

عبد الرحمن محمد صفوان 1404609214226

الرهوان

المعهد التقاني معهد1998-09-12حماه05010413177ندى

الصناعي

وزارة التجارة الال68.2620180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 574مساعد فنيوزارة الدفاع310فني صيانة كهرباء

المائية

964فني

آمنه المحمد وصال كمال الشيخ احمد1404709214227

المحمود

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2115.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-15حماه05020068052

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-20حماه05010663519مها موسىهبه محمد اصالن1404809214228

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2199.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-15حماه05010446795منىبانه فواز القواف1404909214229

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال2008.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-05حمص04050015084ليلىمنذر عبد الرزاق صالح1405009214230

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-31حماه05150026607رفيقهزينه مروان عيسى1405109214231

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05120022452حسنه عليشههند جميل هوشه1405209214232

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-08-04الرقة11010012040رفيه خليل العليسهر خليل العوض1405309214233

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 357منشئوزارة المالية947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال59.7720120محاسبة

المركزي

72كاتب

وزارة االدارة الال1914.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-10حماه05020106257كليمهريما محمد ابو اللبن1405409214234

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-16إدلب07170024724عفاف ناصيففاطمه عاصم ايوب1405509214235
278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05160004956حسنهداليا بركات ابراهيم1405609214236
المعهد اعداد معهد1998-03-21حماه05010141046عروبهبسيمه حسان الحزواني1405709214237

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9620180تربية فنية

مساعد فني أول وزارة الصحة2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائيةالال241.0020026ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1985-01-01حماه05150069674علياعبد هللا محمد حجو1405809214238

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010231278ندى الشماليهناء محمد علي العلواني1405909214239

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.8920200شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية43

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1844.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-26حماه05010292212فاطمهاسراء احمد نرابيجي1406009214240

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-15حماه05100032519كوكب سالممنال احمد علي1406109214241

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05100066841وردهسوهير عباس سالمه1406209214242

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160021392نادياساره لونه ثائر قاسم1406309214243

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25حماه05050007390فدوىفرح سامر جوريه1406409214244

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05050098212نازككرم تامر ورده1406509214245

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1694.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-16حمص04170018719سميرة الداوودروان عبد الرزاق الخدوج1406609214246

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حماه05050096790ختام صافيهلينا حسن المير1406709214247

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-12-10حماه05110029289وردهمريم عبد الرزاق خليل1406809214248

الزراعي

وزارة التجارة الال70.7420090انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 304فني غربلة

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال1630.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20حماه05050126563جميله الخضورروان فؤاد الخضور1406909214249

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-31حماه05090000502صباحفراس نزار ضمان1407009214250

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حماه05030027502شهيرهنداء محمد اليوسف1407109214251

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3321.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-12-29درعا12160181316ثناءساره سامر خالف1407209214252

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-01-10حماه05160031905ارحاب خضورأريج ياسين يوسف1407309214253

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3620200تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1994-09-18حماه05050093347ظافره الصالحنور مازن علوش1407409214254

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال63.8320160

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 280مدقق

المركزي

354منشئوزارة المالية73كاتب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-07حماه05120019315عائده فاعورهيماء محمد حميدان1407509214255
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020075أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-23حماه05050003782نداء شمسينحسين مصطفى درويش1407609214256

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال216.0020093علميثانوية عامةثانوية1985-05-29حماه05170007047نافلهبشار ابراهيم احمد1407709214257

والبيئة

وزارة التجارة 1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

360كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال153.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-10-12حماه05160029555فائقه رمضانسعده محمد زيد1407809214258
وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية360كاتب اولوزارة الماليةالال1682.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-09حماه05150082004ليلىمي حسن حمود1407909214259

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020039أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-10حماه05160020813رهيجهوائل ياسين خرما1408009214260

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1645.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-06حماه05030059654سالم الحداديانا سهيل عوض1408109214261

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال321.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-10-15حماه05030042656رغادرشا فايز عوض1408209214262

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة التجارة الال2304.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05170031888عفاف دندشحيدر محمد حيدر1408309214263

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال2396.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-31حمص04080009849رمساءريتا منصور الديوب1408409214264

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 29جابي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06حماه05010620551عبيرهيا ياسر حسن1408509214265

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05170000360هياملين احمد جليس1408609214266
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1627.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-22حماه05030059626رغادريم فايز عوض1408709214267

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1981-09-14حماه05150046224اكتمال داسوسسهى جورج داسوس1408809214268

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2120معلم حرفةوزارة التربيةالال60.3320030تقنيات كهربائية

وحماية المستهلك

574مساعد فنيوزارة الدفاع310فني صيانة كهرباء

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05100064989خزنهالهادي عدي طه1408909214269

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2123معلم حرفةوزارة التربية2126معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربيةالال72.0420134

وزارة الزراعة الال276.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1973-11-02حماه05060003526نظمه حمودتيريز مصطفى شتيان1409009214270

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 988كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1109مراقب

المعهد اعداد معهد2000-09-19حماه05200074754سمرساره ماهر ابراهيم1409109214271

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6720220تربية موسيقية

370كاتب اولوزارة المالية369كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2508.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-11حماه05120001942عفراءماري علي دوحان1409209214272
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2271.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150098460منيرهمكارم حامد سعيد1409309214273

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-06-25حماه05050041612سلوىبسمه سمير حمزه1409409214274

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال139.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حماه05180000498مريم الغانمميشيل الياس ديب1409509214275
277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-03حماه05070040021داللمنى اسماعيل زريق1409609214276
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-18حماه10010069179نجاهرشا عالء الدين تقال1409709214277

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1771.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-01حماه05020088318سعادحليمه عمر مشكاح1409809214278

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال286.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-08-24حماه05150098457منيرهمياسه حامد سعيد1409909214279

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2213.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-04حماه05030022408نصره صارميمها احمد العيسى1410009214280
وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2704.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-09-01حماه05200095485يسرىابراهيم خالد الفارس1410109214281

وحماية المستهلك

307فني خراطة
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276كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01حماه05160006113غادهنوار احمد اسعد1410209214282
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1287.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-29حماه05040014963ايمان شحودمي مصطفى اخرس1410309214283

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال812.0019983ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-01-01حماه05140029934صديقهرامي رئيف يوسف1410409214284

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-28حماه05150098196منيره احمدكلودا حامد سعيد1410509214285

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-20حماه05090017841اميرهوعد علي بركات1410609214286
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2391.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05040014628ايمانكنانه مصطفى اخرس1410709214287

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-01حماه05140023797جونيتهبه حبيب حمدان1410809214288

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 976فنيوزارة الموارد المائية355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلالال3174.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-08-20حماه05170031430هدى عباسعالء خالد ملحم1410909214289

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه10010054822ليلىنوره علي عباس1411009214290

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05050078350هيام عبيدودينا سامر عفاره1411109214291

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال72.1020210التصميم الداخلي

والبحث العلمي

وزارة التجارة 572مساعد فنيوزارة الدفاع50مراقب فني

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

المعهد التقاني معهد1977-08-18حماه05150100432تماثيلمنال محمود حسنه1411209214292

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال69.6619990

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05100023069عروس شاهينعلياء عبد الكريم الحداد1411309214293

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-12حماه05140025015بيان سلومسوار مسعف شهيره1411409214294

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حماه05100047930رتيبهبلقيس عبد الحميد حميدان1411509214295

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1688.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-01حماه05100046219خديجهوفاء كرمو محمد1411609214296

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 369كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2226.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010195573رغداءالرا احمد السعد1411709214297

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حماه05070039170سعادسماهر فؤاد سلموني1411809214298

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال399.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-03-20حماه05100031327سعاد سعيدريم محمد زيود1411909214299

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-01حماه05210023646حياهوالء محمود العيسى1412009214300

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020029أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-11حماه05050121912غاده وسوفقصي عبدالعزيز وسوف1412109214301

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20حماه05140020719صبريهحال غسان حمودي1412209214302

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال405.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-01-01حماه05100035527انيسه نصرهنرمين حسن صبيح1412309214303

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال2327.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05050087631احالم طرعيللورين كمال الطير1412409214304

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال133.0019893علميثانوية عامةثانوية1971-03-20حماه05140028831سكيرهمحمد ابراهيم معروف1412509214305

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 10جابي

والبيئة

وزارة التجارة 13جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150103748عواطف محمودرهام أحمد محمود1412609214306

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال68.8520210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة 25

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حماه05050083012بديعةفاطمة حسين حيدر1412709214307

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 359كاتب اولوزارة الماليةالال221.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010637543ضحوكرجاء محمد علي1412809214308

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 280كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05140028863عفاف صبيحابراهيم مخيبر محمد1412909214309

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

المعهد اعداد معهد1991-08-07حماه05200020112أمالنور هاني هزيم1413009214310

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.1920110تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10حمص04090005686زينبيسر ناصر المنصور1413109214311

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-10-01حماه05140012643مريموسام حكمت خضره1413209214312

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال68.85200810الكترون

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1397.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حماه05060035113سوريهعبد المجيد حسين الحويرين1413309214313

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1738.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-20حماه05170000345هياماالء احمد جليس1413409214314
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1644.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حماه05010223076ودادبشرى احمد عبد الرحمن1413509214315

والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

364كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة الماليةالال2397.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-20حماه05170031432هدىثراء خالد ملحم1413609214316
المعهد التقاني معهد1988-04-18حماه05100003886مريم كركصمنال غازي بركات1413709214317

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة التعليم العالي الال76.5120090

والبحث العلمي

مساعد فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 27

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة الموارد 28

المائية

954فني

وزارة االدارة الال161.0020070علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05140008094عائده خضرريم محسن احمد1413809214318

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29جابي

والبيئة

وزارة االدارة 13جابي

المحلية والبيئة

36جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-10حماه05100006677سعاد مظلومنجوى محمد سالمه1413909214319

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3110.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حماه05030058620ثورةميريت نزيه العوض1414009214320

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1409.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-03الالذقية06160039102سيرونجاكلين نادر عديره1414109214321

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

معهد التربية معهد1999-01-01حماه05020034629خديجه حسانيملك مفيد السليمان1414209214322

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2094مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.6020180رسم

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2459.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-27حماه05120005915فاطمهلما ابراهيم برهوم1414309214323
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1216.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-21حماه05040034211رابيه الصالحصبا حسين اسماعيل1414409214324

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حماه05160015909سهامميسم محمد حكيم1414509214325
المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05170044186تغريدرقيه سلمان حبيب1414609214326

الصحي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال69.2220170طب طوارئ

وزارة االدارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال120.0020039علميثانوية عامةثانوية1984-04-12حماه05120005898فاطمه فاضلوسام ابراهيم برهوم1414709214327

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-29حماه05050112925فريحه زعيرفرح احمد الدالي1414809214328

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال128.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-05-09إدلب07010076896أمون بكارمنال أحمد ديب سطوف1414909214329

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

361كاتب اولوزارة المالية290

ثانوية تقنيات ثانوية1998-05-12حماه05160025658ساميه االحمدداليا محمد احمد1415009214330

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة التجارة الال3698.0020160

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة الموارد 407

المائية

2143مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة الال2185.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حماه05010399078فاطمه زغراتضياء محمد فرج1415109214331

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1294.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-14حماه05170047533نوفهريما زهير سليمان1415209214332

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2372.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-03حماه05010195580مسيلهموسى طاهر شاهين1415309214333

وحماية المستهلك

1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1020فني كهرباء

المعهد التقاني معهد1989-01-01ريف دمشق05150015068سميرهمحمودة خضر حزوري1415409214334

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.9620080إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

238مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1996-05-04حماه05010068533اصطبار االحدبفاطمه عبد الرحمن عصايه1415509214335

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2620160تربية فنية

المعهد التقاني معهد1994-04-20حماه05170034010خديجه ابراهيملوجين نوري ابراهيم1415609214336

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال63.6220160مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 357منشئوزارة المالية286محاسب

المائية

947كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال142.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-10-01حماه05170034047ردوح سليمانلينا عيسى علو1415709214337

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

85قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االقتصاد الال1891.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-18حماه05050092720كنانهغرام منهل طالب1415809214338

والتجارة الخارجية

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال2829.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05010196569شعيله شاهينبشار محمد المحرز1415909214339

وحماية المستهلك

1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1020فني كهرباء

وزارة االدارة الال166.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-02-10حماه05050052907فلاير عابدليليا صاعد حمود1416009214340

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2291.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-09حماه05140028339منى عليشاديه ناقي لطيفه1416109214341

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01حماه05190000855مريم حسنعفراء نزيه محمد1416209214342
المعهد التقاني معهد1999-04-26حماه05070030486فضهبتول محمد القطشيه1416309214343

الطبي

وزارة التعليم العالي 1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال82.0920190طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

8

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-03حماه05150086914فاتننغم اديب حماد1416409214344
وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال331.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-01-17حماه05150007174فرنجيهفاتن احمد عيسى1416509214345

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

المعهد التقاتي معهد2001-01-01حماه05140000771زهوه ركنهتاج طالل محفوض1416609214346

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.3520210مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2174.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050139185الهام كنجورغداء موسى الكنجو1416709214347

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-09حماه05010852998صفيه المحمدندى احمد المحمود1416809214348

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال356.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-06-03حماه05050065376منىنسر ين محي الدين كرديه1416909214349

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-04حماه05010266990امنهورود فواز اليوسف1417009214350

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-03-21حماه05150067540املبشار علي صالح1417109214351

للحاسوب

2133معلم حرفةوزارة التربية2130معلم حرفةوزارة التربية2129معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5020160شبكات حاسوبية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدلالال242.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05120001737اكتمال حسنحازم حكمت سلوم1417209214352
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1766.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-11حماه05010905676صفيهمياده احمد المحمود1417309214353

والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حماه05030025582اسعافعمار سليمان ملحم1417409214354

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-15حماه05160039735نهاد ديبريم ابراهيم سالمه1417509214355
المعهد التقاني معهد1994-04-06حماه05070004449لوبانهمجد علي اسعد1417609214356

الطبي

388مساعد فني أولوزارة الصحة389مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.4620164مخابر

وزارة االدارة الال1789.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-07حماه05050046508فاتن حيدرلين أسعد حيدر1417709214357

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-03-01حماه05160031064كاملههناء عبد اللطيف رمضان1417809214358

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة االدارة الال61.9620100تأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 14محاسب

والبيئة

وزارة االدارة 22محاسب

المحلية والبيئة

31محاسب

وزارة االدارة الال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05030039705صبريةسها خليل الصالح1417909214359

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1717.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حماه05030039752صبريه السليمانميس خليل الصالح1418009214360

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2245.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-05حماه05010654545حليمهزهره محمد جوخدار1418109214361

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1691.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05030044551هيام السليمانمايا فارس السليمان1418209214362

المحلية والبيئة

280كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-15حماه05120055562بندرمرفت احمد مثلج1418309214363
وزارة التجارة الال163.0020044علميثانوية عامةثانوية1986-06-18حماه05100032896سعدهنسيم حمدان حميدان1418409214364

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية358كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال293.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-01حماه05060040896عبير شتيانتريزا خضر شتيان1418509214365

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة الال2107.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010330689جومانه السلومحيدر راسم المحمد1418609214366

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال278.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-01حماه05010179086حميدةداليا علي عمران1418709214367

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد اعداد معهد1990-01-10حمص04230008768آمالريتا جودت أبوورده1418809214368

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.8020100تربية فنية

المعهد اعداد معهد1990-08-20حمص04230020079ماجدولين السالمسوزان حسام بركات1418909214369

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3020100تربية فنية

وزارة االدارة الال2170.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100021455مهاشهد سمير السمير العويد1419009214370

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية288

مها الفارس حال سمير السمير العويد1419109214371

الكردوش

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25حماه05100021446

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2068.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-30حماه05010661017منتهى نعسانقمر رياض النعسان1419209214372

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-14حماه05160033100رئيسهزينه محمد سرحان1419309214373
وزارة الزراعة الال947.0019985ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-07-03حماه05050053196جمانهاسماعيل ابراهيم عواد1419409214374

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 229مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

217مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد2001-01-06حماه05160009165فداءنور حسام شريف1419509214375

الهندسي

وزارة التعليم العالي 359طبوغرافيوزارة النقل358فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.8720210المساحة

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال128.0020067علميثانوية عامةثانوية1987-08-20حماه05010303675حاجه صطوفاسماعيل خالد ابراهيم1419609214376

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 279

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1909.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050055522جمانهرقيه ابراهيم عواد1419709214377

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة الال116.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-12-21حماه05030045917عزيزه حناسلوى مطانيوس حنا1419809214378

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 361كاتب اولوزارة المالية288

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05140006333ليال غنوممرح إبراهيم حبيب1419909214379

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-16حماه05160032693فاطمهامينه اسماعيل الحسين1420009214380
المعهد التقاني معهد1979-01-01حماه05110021958روزه اسماعيلرئيسه محمد اسماعيل1420109214381

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال60.6820020

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 24

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05100057266رائدهعفراء عامر ونوس1420209214382

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

وزارة التجارة الداخلية 1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال363.0020042الكترونثانوية صناعةثانوية1986-11-20حماه05100025259ابتساممجد محمد سقر1420309214383

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

307فني خراطة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حماه05100052895ابتسام احمد ديبنجالء عبد الرزاق معال1420409214384

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة12شرطي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال184.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-25حماه05160032762هيامبشار فؤاد سرحان1420509214385
وزارة التجارة الال278.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-08حماه05200021881ضياءندى كريم جبيره1420609214386

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة االدارة الال2278.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-25حماه05010081560امنهفاطمه عبد الرزاق شقفه1420709214387

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 1002عامل مخططات

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 239مراقب

للرقابة المالية

1026مستثمر حاسوب

المعهد التقاني معهد1993-05-01حماه05170013245امال كمالفرح بهاء الدين درويش1420809214388

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 979فنيوزارة الموارد المائية977فنيوزارة الموارد المائيةالال66.6520140

المائية

973فني

المعهد التقاني معهد1988-04-08حماه05050015772جمانه عوادزينب ابراهيم عواد1420909214389

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة 973فنيوزارة الموارد المائية963فنيوزارة الموارد المائيةالال68.8320090التصميم الداخلي

المحلية والبيئة

23مراقب فني

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2374.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05120038446سمر سليمانوئام ابراهيم جاروش1421009214390

المائية

957كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10حماه05160001401وجيههجميله علي العباس1421109214391
وزارة االدارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية364كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-09حماه05010690232اسماءرغد محمد العموري1421209214392

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال151.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-06-01حماه05010732266رسميهريمه محمد نجم1421309214393

المحلية والبيئة

370كاتب اولوزارة المالية8جابي

محي الدين محمد مهدي 1421409214394

عجاج

المعهد التقاني معهد1992-03-20حماه05010280522امينه

الصناعي

2163معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6520180تدفئة وتهوية

وزارة الزراعة الال539.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-02-05حماه05050100239حسن ضواربا اسعد ملوك1421509214395

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 213مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

295فني صويل

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال2126.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010320962فاطمههند محمد ماريش1421609214396

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1304.0020192أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-15حماه05170009469نجاح اسعدعمران كمال شاهين1421709214397
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1782.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-27حماه05010357927يمنافاطمة سلمان علي1421809214398
المعهد التقاني معهد2001-03-08حماه05110030880امنه الخطابريما رياض الحمزه1421909214399

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال93.5820210طب طوارئ
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2789.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حماه05010521115هناء المعلولسميه زياد علي موسى1422009214400

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه05010334541صبحيهبيان سعود الطوماني1422109214401

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-15حماه05120017197هيام عاشورناهد أحمد جردي1422209214402
المعهد اعداد معهد1990-01-25حماه04010301756سميره رحالريم خير هللا عطيه1422309214403

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7520090تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2195.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140015269عفاف سعيدسهر يوسف ديوب1422409214404

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

محمد مصطفى دبيس 1422509214405

اللطمينه

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1815.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-30حماه05010682174فلاير

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1291.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05170000370هيامكرم احمد جليس1422609214406
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-20حماه05120006615كوكبجيداء داؤود داؤود1422709214407

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2537.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه08050019886حدهريم محمد الزيانات1422809214408

المحلية والبيئة

370كاتب اولوزارة المالية360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1215.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010379645فاتنتسنيم محمد منجد المصري1422909214409

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال115.0020041أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-07حماه05010208866سلمىغيدق محمود حيدر1423009214410

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2809.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-01حماه05010806529مرفت الدخيلابراهيم محمود الدخيل1423109214411
وزارة التجارة الال3263.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-20حماه05050055080لجينه جاكيشبتول غياث رزوق1423209214412

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1104مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1400.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-15حماه05140005206انتصار زعروررغد مكزون شما1423309214413

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020148أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-09حماه05140011049ملكه التععمار تركي حمود1423409214414

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1994-03-08حماه05010577003مريم حميديفوزية هشام الفياض1423509214415

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.2820170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1987-01-19حماه05010055013رندةعمر عبد الرزاق جيجاوي1423609214416

الصناعي

وزارة التجارة الال71.2520080تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

2119معلم حرفةوزارة التربية311فني كهرباء

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2138.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حماه05010308698فيده االعوركوثر حسين االعور1423709214417
وزارة التجارة الال2281.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-01حماه05200053631منوعمروة احمد محمد1423809214418

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2314.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-24حماه05100021797نشميهمي محمد المحمد1423909214419

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-07حماه05200054687نهله الصالحسلوى علي الوسوف1424009214420

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية2001-08-02حماه05010240694امل العنزانعلي بدر العنزان1424109214421

المركبات

وزارة التجارة الال2911.0020190

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال العامة 309فني طحن

واإلسكان

وزارة الموارد 1029مدرب طاقة شمسية

المائية

2146مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010497519ابتسامهبه منصور المنصور1424209214422

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1588.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حماه05020043498نهلهاسماء خالد جبيلي1424309214423

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-08-20حمص04010149809ضحيهمها خالد المحمد1424409214424

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة375كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة الماليةالال65.5620200تجاري مصرفي

المعهد التقاني معهد1999-03-18حماه05010479612اميمهميس عبد المنعم دهيمش1424509214425

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال86.4020200

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 46

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

وزارة التجارة الال3980.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05010167409ناريمانضحوك عبد هللا عكره1424609214426

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة التجارة الال2171.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-15إدلب07110010510هناء نجاررند عماد الكنج1424709214427

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1457.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-21حمص04010149928خلفهتهاني محمد المحمد1424809214428
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010669838وصالنورشان حسين حمزه1424909214429
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05030006868صفاءهاديه زياد الشمالي1425009214430

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1857.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-02حمص05010274705عبير هدلهزينه حيان هدله1425109214431

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1356.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-25حمص04010840904منفيهايمان محسن المحمد1425209214432
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-16حماه05090027098جوليتسميح ممدوح الضمان1425309214433

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-03حماه05050107587سلوىطله ظافر الحكيم1425409214434

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال157.0020037علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه05130012365منيرهصالح تركي زعرور1425509214435

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

المعهد التقاني معهد1971-01-18حماه05070016536فاطمهأسوان شاهين شاهين1425609214436

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.5919920انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 236مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1986-03-10حماه05140010272منيعهحمزه عادل علي1425709214438

الزراعي

وزارة التجارة الال64.0120116انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 234مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-03حماه05050037600نايفهايمان حسين حيدر1425809214439

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2322.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-25حماه05010231897أمينهفاطمه جاسم الخلف1425909214440

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05020074896صافيناز السعداسراء محمد محمد خالد1426009214441

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.8220210تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05020074559مريم عبد الكريممروه محمود الحقه1426109214442

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة 956فنيوزارة الموارد المائية1105عامل مهنيوزارة الكهرباءالال295.0019954حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1976-07-01حماه05040013914جهيدهأحمد رفعت الميهوب1426209214443

الداخلية وحماية 

المستهلك

294فني لحام وحدادة

المعهد تقاني معهد1990-01-01حماه05010218126فاتندعاء عبد الغني محشية1426309214444

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال82.8820090مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

المعهد التقاني معهد1995-01-10حماه05010175813فرحهرضا عبد هللا المحمود1426409214445

الصناعي

وزارة التجارة الال62.6320172تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

964فنيوزارة الموارد المائية282فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-10حماه05160038011وردهرنجس جابر سليمان1426509214446

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-06-06حماه05060002187فاطمة االزوننسرين نعيم عبدو1426609214447

الصحي

397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحة398مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.0420210صيدلة

وزارة الشؤون الال1757.0020150علميثانوية عامةثانوية1990-03-19حماه05060001239فاطمه الالزونرشا نعيم عبدو1426709214448

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

وزارة الموارد 1منشئ رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1335.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05010529488امينه الجابرعال عدنان الجابر1426809214449

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الشؤون 290

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1616.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-02-01حماه05040033728جوزه الخضيراسماء خالد الجنيد1426909214450

وحماية المستهلك

وزارة الشؤون 289مدقق

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حماه05010389868نوالهال محمد جعبان1427009214451

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال1403.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010911958داليهمرح عبدو سعد1427109214452

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-10حماه05100039228اسمهان الصوصبيداء نزيه الصوص1427209214453

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2803.0020173الكترونثانوية صناعةثانوية1998-10-12حماه05010209551ميادةمحمد ابراهيم عمران1427309214454

صناعي

407

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2682.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05010322588شفقمطيعه محمد حكواتي1427409214455
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-12حماه05190002944حياةغيداء يونس ديوب1427509214456
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-15حماه05010732212فاطمهامينه عبد الكريم محسن1427609214457

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-24حماه05150016555سوسنغزل أحمد سليمان1427709214458
وزارة التجارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال172.0020000علميثانوية عامةثانوية1979-01-06حماه05010201665غادهرزان رياض بارودي1427809214459

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال4092.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05010276635مروهفاطمه مأمون صباغ1427909214460

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 285بائع

والبيئة

الجهاز المركزي 1002عامل مخططات

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-08حماه04010920183وردهشذى فاروق الصاج1428009214461

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-07حماه05010387601نجوىخنساء محمد االوا1428109214462

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020039أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه05200076140منى السليمانمحمود رمضان رمضان1428209214463

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2458.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05020065838خيريه العيدصفاء محمد الحاج عبد هللا1428309214464

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-04إدلب07090021803فوزةزلفى وهبي الديبو1428409214465

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1345.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-10حماه05010655762مها موسىتسنيم محمد أصالن1428509214467

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010642324نادرهحسام عبد الرزاق زقزوق1428609214468

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال67.3120134

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2075.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-18حماه05010706041روبهماريا فراس االسماعيل1428709214469

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة األشغال العامة 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3874.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-07حماه05010973392روبهحيدر فراس االسماعيل1428809214470

واإلسكان

وزارة الموارد 1030مدرب صحية

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

المعهد التقاني معهد2000-01-05حماه05010959368ميادهعفراء عدنان هدله1428909214471

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2144معلم حرفةوزارة التربية2137معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال70.8220210

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-31حماه05010132644سمر كف الغزالمنى محمود قصاب1429009214472
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05050114096عائشهمريم خالد جوخدار1429109214473

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06حماه05010706777ميساء ابي شفهديانا يحيى الموسى1429209214474
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10حماه05120002280وجيهامنال محمد االبراهيم1429309214475

والبيئة

281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2695.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2000-01-06حماه05010505422رزانديانا مامون قراصيه حامضه1429409214476

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3458.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-15حماه05010642752خالدهروان حسان جعبان1429509214477
وزارة االقتصاد 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2136.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20حماه05220021046عائدهمروه محمد المصطفى1429609214478

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-10-10حماه05010548711مهاشيماء عبد الرزاق زعرور1429709214479

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة373كاتب رئيسيوزارة الماليةالال82.7420200محاسبة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-18حماه05020107405هيام المصريرابعه عبد الكريم العيال1429809214480

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1976-12-01حماه05170013136سميرهابراهيم محسن علي1429909214481

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.3419980انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2072.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-13حماه05030011029ليلىندى احمد المحمود1430009214482

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-28حماه05160056139سميره غانمشهد عيسى خضر1430109214483
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01حماه05010669467سعادروال عدنان سوتل1430209214484

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2145.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05150066181رئيسهدعاء محمود احمد1430309214485

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2183.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حماه05120030123اغراءسوزان إياد مثلج1430409214486
المعهد التقاني معهد2000-08-18حماه05090007179نهله موسىماري حسن دال1430509214487

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد 275كاتب ضبطوزارة العدل366منشئوزارة الماليةالال70.3220200

والتجارة الخارجية

134فني

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-24حماه05050009179منتهىوعد محمود العلي1430609214488

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1488.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-19حماه05180035489ازدهار حسينروعه محمد سالم1430709214489
المعهد التقاني معهد1981-01-01حماه05140029392منتهىعفيف غازي عفيف1430809214490

الزراعي

وزارة التجارة الال60.4720020انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

235مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1993-01-31حماه05030059642اليسطارق حافظ عوض1430909214491

الصناعي

وزارة األشغال 2119معلم حرفةوزارة التربية970فنيوزارة الموارد المائيةالال71.3120150تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1031

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0019963أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-07حماه05100072128حسيبه صالحرائد محمد حمود1431009214492
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20حماه05100051543نبيله الحسنزينب محمود نوفل1431109214493

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05150083610بديعةهناء سليمان حسين1431209214494
المعهد التقاني معهد1986-01-28حماه05110000806رئيفه غصونسهير راجح الحسن1431309214495

الزراعي

وزارة التجارة الال75.4320060انتاج نباتي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 291خبير حبوب

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2271.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-29حماه05140022242هندعال نادر ريحان1431409214496

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-25حماه05100061566كمالهصفاء محمد خضور1431509214498
وزارة االدارة الال142.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-08-10حماه05100060413سميرةحنان خليل جديد1431609214499

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

13جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1804.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-25حلب02120043319فايزه خلوفغروب احمد سليمان1431709214500

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01حماه05120047065غصونشاديه محمد داؤود1431809214501

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1458.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05210027918عائدهخديجه أحمد السلوم1431909214502

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-01حماه05050088994فهيدهميسلون محمد الملحم1432009214503
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05120035273شهيدهرهف خضور معروف1432109214504

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-01-01حماه05150059565تركيه خضورريما حسان أحمد1432209214505

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2120210تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01حماه05120035023اميرهصفاء علي سليمان1432309214506

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حلب02030146238مفيدهفتون محمد مطيع خياط1432409214507

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1981-09-21حماه05150048850وفيقهيمن محمد فاكه1432509214508

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية نعمال80.5020020

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد2000-01-25حماه05120052136فاطمه محمدعبير محسن ديبو1432609214509

الطبي

405مساعد فني أولوزارة الصحة391مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.2920190تخدير

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05160042747أيسم النعسانصفاء محمود العبود1432709214510

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20حماه05050119762سمرهال محمد الصوراني1432809214511

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05010450073فاطمةمؤنثه عبد المجيد السلوم1432909214512

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05140000079حوريهغيث محمد خليل1433009214513
وزارة الزراعة الال401.0020080ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-11-25حماه05050059012غاده سيفوهال علي سيفو1433109214514

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-18حماه05100062628سناء العكعلي خليل عمران عمران1433209214515

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال187.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حماه05100032674ناهي عدرهمحمد احمد ورده1433309214516

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل37شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حماه05200049421بسيمهشيماء رشيد دناور1433409214517

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050120235عنودهغصون محمد المحمود1433509214518
وزارة التجارة 368كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال207.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-28حماه05150098956هيام عليلمى عباس محمد1433609214519

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد التقاني معهد1992-01-23حماه05170008618نجمهمحمد احمد مظلوم1433709214520

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.8820216بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 238مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة االدارة الال1772.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حماه05150056376رسمية ونوسرزان أحمد خلوف1433809214521

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-06حماه05100041188زريفهليلى حسن يعقوب1433909214522
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1598.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100019280رفعه السعدونياركان واصل الشيخ علي1434009214523

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01حماه05150028369نداء محمدآالء عبد الحكيم ياسين1434109214524

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد2001-02-22حمص04040033499يسرى عليليالس اصالن فندي1434209214525

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال73.8220210مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال1579.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-07حماه05150057290زينوفرح عباس بدور1434309214526

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

358كاتب اولوزارة المالية279

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1991.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه04170055673دالل القدوررشا نواف األحمد1434409214527

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3207.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05030071531الهام االحمدرغد صالح االحمد1434509214528
المعهد التقاني معهد2001-07-01حماه05170010757نبيلهمرح جابر جابر1434609214529

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال71.3720210مصارف

المركزي

وزارة التجارة 947كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

286محاسب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-08حماه05200079475عيوشسهى خالد العلي1434709214530

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1553.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010624537سعادصفاء خالد شحود1434809214531

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05100036046فضهديمه ابراهيم النبلي1434909214532

والبيئة

وزارة االدارة 37شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-05-16الالذقية06060026377غادهفاطمه بدر البحري1435009214533

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال82.5320150

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05150058958سحر لولورمضان وفيق علوش1435109214534

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال72.4020200

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05100038180نزههرهام محسن الدريوسي1435209214535

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال2070.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140026850كليمهلورين عماد ابراهيم1435309214536

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1545.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05130024596نوال العكشالسار محمد منصور1435409214537

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05010490879رانيالبانه سلطان سلطان1435509214538
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05110017061اليقه طوبررانيا ناهل ابراهيم1435609214539
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-18حماه05050166844وصالماريا عبدو المحسن1435709214540

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-11حماه05100028564تغريد سيفرنيم عادل حمود1435809214541

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10حماه05010053459وصفه علوشختام محمد شاعر1435909214542

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1483.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05130024617نوال العكشرند محمد منصور1436009214543

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال117.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-01حماه05010210322خزامه جديدسناء يوسف خضور1436109214544

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-06حماه05010608531فاطمهعبير عبد الكريم ابي احمد1436209214545
وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة الماليةالال2191.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-19حماه05160026365نور الهدىبشرى محسن وسوف1436309214546

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-10حماه05050038004فاطمه اسماعيللبنى حسان الحصري1436409214547
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2041.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-11حماه05140004277وطفه الشينيبتول سلمان سلوم1436509214548

والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01حماه05010342086مريمبسمه محمد طوماني1436609214549

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2281.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05040015737ناديهاماني اسد اخرس1436709214550

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20حماه05100067206كوكبعال ملحم الحجه1436809214551

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال452.0020043ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-10-14حماه05140010814مهجه عليراضي عيسى أسعد1436909214552

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة التجارة 1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1102عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2694.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-27حماه05050061363سها الحمويمرح سائر دبو1437009214553

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حماه05030008233اسعافربا عيسى سالمه1437109214554
المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05100066505سعادأسيمه حسن حيدر1437209214555

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة التجارة 954فنيوزارة الموارد المائية955فنيوزارة الموارد المائيةالال63.3920210

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-02حماه05010094131أملمنى طه قراميط1437309214556

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حماه05100007055كفى احمدشيرين يوسف وسوف1437409214557

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2229.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-20حماه05100039302منىحال جعفر يعقوب1437509214558

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حماه05160015496رجاءهال جهاد شمالي1437609214559
وزارة التجارة الال1852.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-17حماه05070032417سهيله القاريرغد أيمن القاري1437709214560

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد2000-05-25دمشق01010309732سهيالأنانا يونس علي1437809214561

للحاسوب

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0320210شبكات حاسوبية

وزارة التجارة الال156.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-06-10حماه05120019646ماريهسمر أحمد الملحم1437909214562

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05120012598حميده خليفهرال حسن علي1438009214563

الطبي

391مساعد فني أولوزارة الصحة405مساعد فني أولوزارة الصحة393مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.3520180تخدير

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-17حماه05160040008صباحهبه ياسين الحسن1438109214564
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01الالذقية06090086531منتصفميس يوسف القريمه1438209214565

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2594.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-04-01حماه05120031876صباح حسنمحمد عبد الكريم محمد1438309214566

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05100016980ناهد المحمدديانا محمد المحمد1438409214567

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية360كاتب اولوزارة الماليةالال1952.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-01حماه05160010879كوثرايا ابراهيم سالم1438509214568

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1988-09-10حماه05140009166سجيره وطفهسوسن خرفان عيسى1438609214569

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2095مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0720130تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-09-22حماه05140015522نايفه سليمانهلده عناد سليمان مسعود1438709214570

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05050061359هياماحمد غسان العامود1438809214571

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

التربية معهد1981-02-28حماه05120005019جميلهرنده احمد دنيا1438909214572

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2620030

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1810.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26حماه05150095240اديبةساره نوفل شاهين1439009214573
المعهد اعداد معهد1995-09-03طرطوس10250007151سهاماليسار زهير ديب1439109214574

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3820150تربية موسيقية

المعهد اعداد معهد1994-08-31حماه05190016776عائده القطريبهبه يوسف زهور1439209214575

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3520140تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-15حماه05120018241ساميه االسماعيلدياال علي سالمه1439309214576

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-31حماه05050074512ميساء الجرفيارا زياد ابراهيم1439409214577

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-01-10حماه05160027029اسعافغنوه يحيى الخضور1439509214578

للمراقبين الفنيين

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة الموارد 977فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال76.3420100

المائية

982فني

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-21حماه05150098544وداد حسنرشا محمود شاهينه1439609214579
وزارة التجارة الال2427.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-26حماه05120031371جمانهيانا اكرم محمد1439709214580

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة الال150.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حماه05030040982حياةريم جهاد العفيف1439809214581

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حماه05120010267الهامعيسى يوسف وسوف1439909214582

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120006182ميساءلما حسين الجردي1440009214583

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1275.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-14حماه05010527783ايمان ريحانبتول مصطفى شومل1440109214584

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05110020854جهيده المحرزمرح سمير المحرز1440209214585

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-20حماه05120006089حنانكنانه ابراهيم ابو عتيق1440309214586

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-01-03حماه05120035791كريمهسامية اسعد عفيف1440409214587

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

267محاسبوزارة الصناعة374كاتب رئيسيوزارة المالية375كاتب رئيسيوزارة الماليةالال64.3120040

وزارة التجارة الال2644.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-22حماه05120013461ليلىنور صالح الخير1440509214588

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 359كاتب اولوزارة المالية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه07010196038احسان ريحاناسالم وليد الكردي1440609214589

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال88.3020210طب طوارئ

وزارة االدارة الال118.0019923علميثانوية عامةثانوية1972-12-04حماه05100043427زكيهجمال صقر حماد1440709214590

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

360كاتب اولوزارة المالية290

502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-22حماه05150035394وفاء حسنمها محمد الخير1440809214591
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-25حماه05140022578مفيدهسوسن علي حسن1440909214592

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-17حماه05100039330صديقهلينا كاسر ابوكحله1441009214593

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-15حماه05140021686وظيفه أحمدسونيا أديب أحمد1441109214594

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-20حماه05010762474حاجهامون يوسف البدور1441209214595

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2083.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-25حماه05140026641حميدهمروى نظمت التع1441309214596

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06حماه05070040684أميمه كاكوراخالص فائق خضور1441409214597

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05130012722ملكةحنين معروف زعرور1441509214598

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال1659.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-05حماه05150095854سهيله علوشريم محمود حسين1441609214599

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة االقتصاد 290

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1455.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05140007962احالم زينيذو الفقار بدر خليل1441709214600

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-14حماه05020025602اسعافلجينه محمد الخطيب1441809214601

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05140031956كوكبحيدر محسن سلطان1441909214602
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15حماه05030026140فاطمهريهامه احمد شبلي1442009214603

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-03-27حماه05050141468اوديتانغام سامر حمود1442109214604

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة2068مدرس مساعدوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3620190

تقاني

402

المعهد التقاني معهد1995-01-02حماه05050077781هيام زينغرام رحيل زين1442209214605

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال80.8720140

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية72كاتب

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حماه05070034943هدىمجد عبد المجيد نعنوع1442309214606
وزارة الشؤون 364كاتب اولوزارة المالية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1283.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010502657غادهنغم منهل شربوكه1442409214607

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-05-30حماه05010747381حلومنادر فضل المصري1442509214608

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9420085تربية فنية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2584.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05120011078عبير ابراهيمهديل ابراهيم ابراهيم1442609214609

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

972كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2507.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-27حماه05140000064مريمانغام يوسف اليوسف1442709214610

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 85قاطع فاتورةوزارة التربية288

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1575.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150055765مهاوفاء محمود لولو1442809214611

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2116.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05020025988هناءلمى خالد المنصور1442909214612

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-01-15حماه05030024734ضحوكناهد عيسى الونوس1443009214613

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.8920060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

وزارة التجارة 1110عامل مهنيوزارة الكهرباء1102عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3073.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05050005312سماحوالء عبد الكريم االدلبي1443109214614

الداخلية وحماية 

المستهلك

1020فني كهرباء

وزارة الزراعة الال64.8520010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-01-15حماه05120049892فاطمه حبيبداليا علي محمد1443209214615

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية58قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2141.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-07-22حماه05050151532قمرهكنانه شحاده الحسن1443309214616
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01حماه05150113913عفراء بركاترزان سلمان سليمان1443409214617
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حماه05100009453اميرهرهف فايز حنا1443509214618

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2427.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-15حماه05170006919مريم عليعفراء سليمان ملحم1443609214619

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

التربية معهد1984-02-15حماه05050040711سميرهنسرين علي العرنجي1443709214620

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2083مدرس مساعدوزارة التربية2078مدرس مساعدوزارة التربية2084مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0020050

المعهد اعداد معهد1991-01-29طرطوس10260014486منىغنوه محمود سلمان1443809214621

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5320130تربية موسيقية

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1989-05-08حماه05120003766ايمامهحسن محسن غانم1443909214622

المركبات

وزارة التجارة 2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال224.0020070

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020012أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-12حماه05150015478عواطففادي خضر درويش1444009214623
المعهد اعداد معهد1984-02-03طرطوس10220016317جمانه مرهجروعه أحمد علي1444109214624

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7920070تربية موسيقية

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2314.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05010701037ملكرؤى مصطفى تليتي1444209214625

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حماه05090005158فوزيهوعد حسين محفوض1444309214626
وزارة االقتصاد الال1267.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-01-16حماه05050015133رناالشيحاويبيان خالد خضور1444409214627

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

282كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-14حماه05140011511فضه قاسمربى محمد قاسم1444509214628
وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حماه05160018451شريفهسراب علي سمره1444609214629

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال3178.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-21حماه05050036781فاطمههيا خالد المحيميد1444709214630

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 1104مراقب

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة الشؤون الال181.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05010708263نزههفاطمة فايز العلي1444809214631

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال2776.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-02-02حماه05050112511ليلى الكعدهرزان مصطفى زريق1444909214632

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05160019593روزهباسمه عبد الرزاق محمد1445009214633

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-02حماه05160034992ناريمانآيه رمضان وسوف1445109214634
278كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27حماه05110065899ناديه الحاج جنيدفاتن خالد النجوم1445209214635
وزارة الزراعة الال413.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-16الالذقية06200046256الهامبشرى سلمان ابو علي1445309214636

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 1101مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال131.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05170043057ناهيهلبنى ماجد فندي1445409214637

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه05120028948رفيده سليمانعزه شوكت ديوب1445509214638

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1995-01-05حماه05220018667جميلهاغادير عبد الحي السعيد1445609214639

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.0820180تربية فنية

المعهد اعداد معهد2001-01-01حماه05010173943يسرى النمرإلي سار حسن االحمد1445709214640

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7120200تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1327.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-26حماه05190007192عواطفزينب حافظ رستم1445809214641
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-18حماه05050035942فكتوريازكاء نورس دبيات1445909214642

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2002-01-29حماه05050144701عذراءهاجر محسن اليوسف1446009214643

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.3520210تربية فنية

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15حماه05070018581رويده الحموينجوى مصطفى غيبور1446109214644
المعهد التقاني معهد1980-06-01الالذقية06200100995ندوهدارين عبدو الحميد شعبان1446209214645

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال70.1020010سكرتاريا

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

77عامل حاسب

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-07حماه05070036811سمرمحمد عيدو شليبو1446309214646

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال164.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-12-05حماه05060009332اميرهفاطمه سليمان سللوم1446409214647

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة الال106.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-15حماه05160046962حسيبهابتسام سليمان الشنتير1446509214648

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-27حماه05020085483فاطمهفتوح عزام عساف1446609214649

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-08حماه05150032085فاطمة سليمانعبير محمود سليمان1446709214650
المعهد التقاني معهد1979-12-25حماه05140002043بصيره يوسفبسام سويد زلخه1446809214651

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2126معلم حرفةوزارة التربية2122معلم حرفةوزارة التربية2124معلم حرفةوزارة التربيةالال63.2920010
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال135.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-11-25حماه05120027802أنيسه عجيبجولين محمد عجيب1446909214652

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-04حماه05150028374سلمى مرهجهناء علي محمد1447009214653
وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3398.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-02-11حماه05150049352انتصارمايا محمد العلي1447109214654

والبيئة

مساعد فني أول وزارة الصحة1001عامل حاسوب

صناعي

407

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1104عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3688.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1997-06-30الالذقية06090103774رابحهيسرى سلوم الحسن1447209214655

أولى

1095

المعهد التقاني معهد1986-07-20حماه05010348784ازدهارفادي عطيه الحسين1447309214656

الصحي

1018فني صيدلةوزارة الصحة397مساعد فني أولوزارة الصحة396مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.9220060صيدلة

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال156.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-10-20حماه05170046470هندكوثر عبد الكريم علي1447409214657

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال2365.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150023541يسرىسمهر حسان الديبه1447509214658

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1000جندي إطفاء

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1998-02-20حماه05150070753فادية سلمانبشار احمد علي1447609214659

زراعية

وزارة التجارة الال3348.0020162

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة2143مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية309فني طحن

صناعي

407

المعهد التقاني معهد1995-05-15حماه05150042353فاتن خدعهعلي فهد عدلة1447709214660

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2114معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1720192

وزارة التجارة الال2694.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-09-08حماه05010667361ريم قبانيعبد السالم ماجد قناني1447809214661

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة التجارة الال2437.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-20حماه05010342160هياملبانه عبد الرحمن وقاف1447909214662

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حماه05030022604تركيهجواهر حسن الصالح1448009214663
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010443493نسرينمريم موسى اليونس1448109214664

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-07-10حماه05010747979هنددالل رضوان طوماني1448209214665

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2020090تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2337.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-22حماه05010871191ملكغزل عيدو عنزان1448309214666

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1298.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-13حماه05090008216جورجيت القطلبيفرح علي رستم1448409214667

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-30حماه05010443515نسرين اليونسمي موسى اليونس1448509214668

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-26حمص04010064249جوريهرويده خليل ابراهيم1448609214669
وزارة االقتصاد الال1554.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-10حماه05170022477مهادلع احمد حماد1448709214670

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 358كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20حماه05010390568عاليهاحمد محمد غزوان حساني1448809214671
المعهد التقاني معهد1988-02-18حماه05050024118سارهعبد هللا احمد الخالد1448909214672

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2109معلم حرفةوزارة التربية2113معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6420100

المعهد اعداد معهد1989-09-10حماه05050057729مياده صليبهاليسار أحمد حسون1449009214673

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0720110تربية موسيقية

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال121.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-01حماه05010261060فاطمهحنان حسين المحمد1449109214674
974فنيوزارة الموارد المائية980فنيوزارة الموارد المائيةالال268.0020057حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-01-20حماه05010107031خديجه الصالححسان صالح جوخدار1449209214675
280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-07حماه05120024914هند شاهينأيهم حسن السليمان1449309214676
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-10حماه05070017093رئيفهسميه محمد الخدام1449409214677

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05070041359امينهمريم ياسر الخدام1449509214678

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1990-06-01حماه05010462621نعيمه الحيدرنجوى مشهور العباس1449609214679

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال64.2520120عالقات عامة

المركزي

الهيئة المركزية 77عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

20منشئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-19حماه05050087474وفاءرغده فيصل ملوحي1449709214680
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-03حماه05010462547نعيمةأماني مشهور العباس1449809214681
وزارة االقتصاد 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال173.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-07-10حماه05140034735مريملونز ناجي عبود1449909214682

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1992-08-01حماه05170042781رغيبهعلي فاروق ابراهيم1450009214683

الطبي

1019فني  طب طوارئوزارة الصحةالال70.2820157طب طوارئ

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-05حماه05140029461سكينهميرين سلمان حسن1450109214684
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-02حماه05050116428سالم الماغوطرزان محمد مجر1450209214685

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-06-01حماه04170034654أمنة الفارسمريم حمدو الفارس1450309214686

التجاري

وزارة التجارة الال82.1320200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

372كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

المعهد تقاني معهد2001-06-20حماه05010680542شذىساره عبد الباسط النبهان1450409214687

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال82.7520210مخابر بيطرية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 41

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

19

وزارة الزراعة 948كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال3849.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05010616295ميادهزهراء محمد العقده1450509214688

واإلصالح الزراعي

239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1856.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-13حماه08040035189أميرهأريج حسن االحمد1450609214689

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-17حماه05150002263منىنور عدنان وطفه1450709214690
وزارة الزراعة الال289.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-04-02حمص04190058001تكنه عيسىفتحيه ناصر عيسى1450809214691

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

224مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1989-05-01حماه05120026334ميساءحسين احمد محمد1450909214692

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 967كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال58.7920170مصارف

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 286محاسب

واإلصالح الزراعي

240مراقب

وزارة الشؤون الال1902.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01حماه05020089339نجومعاتكه عبد هللا مشعل1451009214693

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2239.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-28حماه05150041517هيامجانيت عبد المنعم خضور1451109214694

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1838.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-18حماه05020093572مريممحمد زهير التامر1451209214695

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-03حماه05010454517رغدهقمر صفوان نداف1451309214697
وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية363كاتب اولوزارة الماليةالال207.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-31حماه05020040407فطومهعليا عبدهللا العلوش1451409214698

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020096أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الرقة11040018767صباحسليمان صالح العباس1451509214699
277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال171.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10حماه05020090142خديجه السالممهيب مصطفى الشعباني1451609214700
وزارة االدارة 281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال181.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05140007624بصيره محمدهاني يوسف سلوم1451709214701

المحلية والبيئة

5شرطي

اسامه رضوان المبيض 1451809214702

بيروتي

وزارة التجارة الال298.0019983ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1980-07-30حماه05010301607حياه

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد فني أول وزارة الصحة309فني طحن

صناعي

وزارة التجارة 407

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1994-04-08حماه05010710549عائشهاسماعيل غازي عباس1451909214703

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الال76.9020153آليات زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 302فني تشغيل صومعة

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 303فني غربلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

312

وزارة االدارة نعمال161.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-27حماه05100077530فريدهميرنا محمد اسعد1452009214704

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1818.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-06حماه05140025338سيكارشوق أسعد علي1452109214705

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية29جابي

المائية

951كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1207.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05030062588فادياجورجينه ناظم الداود1452209214706
آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1998-10-05حماه05180028032عفراءيحيى أسعد ابو ريش1452309214707

زراعية

وزارة األشغال العامة الال3796.0020172

واإلسكان

وزارة التجارة الداخلية 1030مدرب صحية

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 307فني خراطة

المائية

2142مراقب ورشة صيانة

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0019923أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-09حماه05140027191قنيعهعلي صافي أسعد1452409214708

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1984-09-15حماه05200002560سارهرنا ميخائيل حصني1452509214709

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.8120060تربية موسيقية

وزارة االقتصاد الال2643.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05220003734حسنهكوثر محمد المحمد1452609214710

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1327.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-22حماه05010539437بثينهمحمد عيد أحمد اللطميني1452709214711

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال239.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10حماه10030000382مريم مصطفىلبنى علي رحمه1452809214712
وزارة االقتصاد الال169.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-13حلب02030040851وفاء عامودعتاب احمد حبوش1452909214713

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة الداخلية 131مساعد إداري ثان

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية279

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25إدلب07010084514سعادهبة عبد الوهاب االحمد1453009214714
وزارة التجارة الال2629.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05010371842غادهآنا نزيه عيالن1453109214715

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

الجهاز المركزي 1101مراقب

للرقابة المالية

1027مستثمر حاسوب

وزارة الزراعة نعمال514.0020042ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-20حماه05140033216وجيها غصونرائد رفعت بدور1453209214716

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 209خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1992-06-19حماه05010736877لويزاحنا عطيه جرجس1453309214717

التجاري

375كاتب رئيسيوزارة المالية374كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال74.2120120تجاري مصرفي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020002أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-04حماه05170016472سفيرهثائر فريد علي1453409214718

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-03حماه05011037188غادهساره نزيه عيالن1453509214719

التجاري

375كاتب رئيسيوزارة المالية373كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعةالال72.5520180محاسبة

وزارة الزراعة الال360.0020054ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-03-20حماه05140008742سميرههائل صافي حسن1453609214720

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة التجارة 362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال192.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-08-15حماه05160003179وحيدههدى عباس حسن1453709214721

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1896.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01حماه05020087066فاطمهدعاء خالد مشعل1453809214722

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-08حماه05140024150رفعهعزيزه صقر قاسم1453909214723
المعهد التقاني معهد1991-01-15حماه05010643992سلمى الكلمهند احمد الكل1454009214724

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال72.9920154

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية73كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010231274ندىهبه محمد علي العلواني1454109214725

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2127معلم حرفةوزارة التربيةالال85.0020200شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون 21

االجتماعية والعمل

92منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-17حماه05150109377وحيدهوسام محمد رسوق1454209214726

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال2375.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20حمص05030061837اميره مشعلشيرين صالح الناعم1454309214727

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2225.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حماه05010448657ذكاءمها بشار مغمومة1454409214729

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1782.0020200علميثانوية عامةثانوية1998-01-20حماه05010414512فرات جعكاسراء عبد الرزاق جليق1454509214730

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1992-01-01حماه05010342067آمنهمحمد حسن الحلوا1454609214731

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال63.5620173

المركزي

وزارة التجارة الداخلية 72كاتب

وحماية المستهلك

354منشئوزارة المالية280مدقق

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-10حماه05120019106غزوه زيودحنين راني احمد1454709214732

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01إدلب07010156227عائشههاجر عيسى معري1454809214733

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-30حماه05220024664تركيهإكرام عبد الكريم المحميد1454909214735

والبيئة

وزارة االدارة 9شرطي

المحلية والبيئة

37شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال154.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-01حماه05020011881مريم الرزوقأحمد غالب السيد أحمد1455009214736

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-29حماه05120030854ختامنسرين محمد المحمود1455109214737

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال122.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-02حماه05010085707مديحه الباكيرحسن علي الباكير1455209214738

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال197.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05020017998فاطمةهناء أحمد صالحه1455309214739

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال203.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20حماه05010192702نوريةعال عادل مغمومة1455409214740

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال123.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-22حماه05010703390ملكعهد مصطفى تليتي1455509214741

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20حماه05160014329صافياماجده طالب خطيب1455609214742
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05حماه05010091782نجاح سالمهنادره عبد الكريم مراد اغا1455709214743

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال2048.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-10حماه05010602809نجاح سالمهدانيا عبد الكريم مراد اغا1455809214744

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1349.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010227929اميره ديب المحمدماريا عماد الديب1455909214745

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1998-01-30حماه05010409432نجاح الخليلنور الهدى محمد عساني1456009214746

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5020170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1988-01-01حماه05010195969ملك االحمدعالء محمد علي والي1456109214747

الصناعي

وزارة التجارة الال78.9520090تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال العامة 282فني كهرباء

واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

2119معلم حرفةوزارة التربية1031

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20الالذقية06090008241منىسنا يوسف ابراهيم1456209214748
وزارة االدارة الال2217.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-08حماه05010300585سلمه الخازمهادي رياض الخازم1456309214749

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-10حماه05190012675نوره بركاتشادي شفيق حمود1456409214750

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال184.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05020044854مكيهمحمد خالد الجزار1456509214751

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-18حماه05010730921اميرهسهام عدنان قدور1456609214753

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1972.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-05إدلب07210010020سمية بزيأحمد خالد الجمالي1456709214754
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05020111934هيامسميره عبد الكريم العيال1456809214755

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-15حماه05150097824مفيده حسنهعبير احمد الحسنه1456909214756

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2764.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-01حماه05060060038سماهردعاء راضي المحمد1457009214757
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-31حماه05050152893ثمرنورا اديب الدبيات1457109214758

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال139.0020062علميثانوية عامةثانوية1986-09-02حماه05130013255رشيده زعروربشار عدنان طه1457209214759

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال167.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-03حماه05030045232ندوةمريانا محمود الديوب1457309214760

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية361كاتب اولوزارة المالية288

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-08حماه05140029141كوثر يوسفعصريه يوسف درباس1457409214761

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2499.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-20حماه05050138324هاله السلمانسوزان كامل السلمان1457509214762

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 356كاتب رئيسيوزارة المالية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1956.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05100030626نجومشهد سعد شاهين1457609214763

المحلية والبيئة

29جابي

وزارة الموارد 368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1331.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حماه05120031714هدى علوشمحمود فراس سلوم1457709214764

المائية

957كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-12-11حماه05170046876ليلىمريم سليمان مصطفى1457809214765

مدرسين سابقا

2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1420220تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2427.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05100037750رشيده سليمانريم يوسف سعيد1457909214766

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حماه05140022408داللطهران ياسين غنيجه1458009214767

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05160005542ناديهسمر كامل احمد1458109214768
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-27حماه05140009206شامه بدورخديجه صالح احمد1458209214769

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2548.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-07حماه05110017225ندوهريانا ليالن مالوخي1458309214770

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-23حماه05050102064سحاب رزوقأليسار نصر شمطه1458409214771
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-30حماه05120012836حلوه سلمانحسن كرمو شيخ علي1458509214772

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال268.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-28حماه05150087663لياللوريس حيدر عيسى1458609214773

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

358كاتب اولوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية959كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2370.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-12حماه05220002156منوهطه جهاد الحسن1458709214774
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1684.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100039924هناء دالشريف ماجد يوسف1458809214775
وزارة التجارة الال251.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-07-01حماه05050016271ميسر الزيرنوره غسان الزير1458909214776

الداخلية وحماية 

المستهلك

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1020فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-05-02حماه05140023354حسنه احمدريمه يوسف احمد1459009214777

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-29حماه05050155112ثروت خليلالزهراء حاكم أمين1459109214779

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05050169356هدىنور ضياء الدين خليل1459209214780
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-10حماه05170009277بديعهمنيره احمد خميس1459309214781
المعهد اعداد معهد1988-05-13حماه05010045405صبحيهنسرين احمد الحايك1459409214782

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.3520090تربية فنية

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-16حماه05180020479فوزيه عليريما رضوان احمد1459509214783
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال230.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-07حماه05180020514فوزيه عليآمنه رضوان أحمد1459609214784

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1975-11-25الالذقية07260013430ناديارانيا صالح نزيها1459709214785

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0319970تربية فنية

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05010106936ملكفادي عبد الكريم النجار1459809214786

الصناعي

2165معلم حرفةوزارة التربية2167معلم حرقةوزارة التربية2164معلم حرفةوزارة التربيةالال77.0020043تبريد وتكييف

وزارة الزراعة الال371.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-08-23حماه05050033824سمرديما احمد فطوم1459909214787

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1984-01-01حماه05160021529شمسهمحمود ابراهيم حنطو1460009214788

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2112معلم حرفةوزارة التربية2111معلم حرفةوزارة التربيةالال62.2320038

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1762.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-19حمص04020014135فتاة اسماعيلرنا احمد علي1460109214789
وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3585.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-08-05حماه05120050917علياشذا فايز عباس1460209214790

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 309فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

305فني ميكانيك

المعهد التقاني معهد1993-01-30حماه05160025497فاطمهاسماعيل منير اسماعيل1460309214793

الصناعي

وزارة التجارة 2164معلم حرفةوزارة التربية2165معلم حرفةوزارة التربيةالال68.8020163تبريد وتكييف

الداخلية وحماية 

المستهلك

284فني تبريد

المعهد التقاني معهد1990-01-13حماه05010390663ملكنهله عبدهللا خالد1460409214794

للمراقبين الفنيين

979فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال88.2120100التصميم الداخلي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1295.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حماه05120050756امينهايلين سليمان عباس1460509214795

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-31حماه05010018654نوريهقمر حمدو منباز1460609214796

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال68.7820150

المركزي

مصرف سورية 74كاتب

المركزي

354منشئوزارة المالية72كاتب

1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2369.0020192الكترونثانوية صناعةثانوية2001-06-12حماه05180014867ازدهار جوهرهوهب سليمان عمران1460709214797
وزارة الزراعة الال3524.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-01حماه05140037116روضى بويشيساره علوش حسن1460809214798

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد1997-03-20حماه05010251368فادياوسام ابراهيم الخازم1460909214799

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4420180تربية فنية

وزارة التجارة نعمال1967.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-24الالذقية06200042570فدوى فياضصفاء راتب صقر1461009214800

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

85قاطع فاتورةوزارة التربية290

وزارة الموارد 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال135.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-01حماه05030038405عليابدريه حسن الراعي1461109214801

المائية

960كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-02حماه05220006032رقيهأيمن مطرود العبيد1461209214802

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-25حماه05030045803سوميهزينب سليم الديب1461309214803

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-06-20حماه05140033609يسيرهاماسل منيف بناوي1461409214804

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.2820060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 235مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

304فني غربلة

وزارة التجارة الداخلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2711.0020172تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05180033327نسرين عيسىمحمد احمد عباس1461509214805

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 305فني ميكانيك

المحلية والبيئة

1001عامل حاسوب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10حماه05120034061سميهروجين اسعد سلوم1461609214806
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05100049549رجاءحسين عزيز يوسف1461709214807

المحلية والبيئة

9شرطي

المعهد التقاني معهد1999-07-11حماه05160028716زينب حسنحال محسن رمضان1461809214808

للحاسوب

275كاتب ضبطوزارة العدل2070مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7020210شبكات حاسوبية

المعهد تقاني معهد1990-01-01حماه05160003630عليهياسمين محمود منيف1461909214809

للطب البيطري

وزارة التعليم العالي الال83.8320110وقاية عامة

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

وزارة التعليم العالي 19

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للطب 

البيطري

41

وزارة الزراعة الال378.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-15حماه05100018536درزيه العاشقعبد الكريم خالد المحمد1462009214810

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 218مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 219مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

220مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1518.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01حماه05030047512سميرهرنا امين الخالد1462109214811

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-23حماه05150110489ثناءجودي علي حسن1462209214812
المعهد التقاني معهد1999-05-03حماه05010462262سعاد خريبوقسمر محمد الحسين1462309214813

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربية2138معلم حرفةوزارة التربيةالال71.2520200

المعهد التقاني معهد1992-06-05حماه05220003097رفعهختام ثابت المخلف1462409214814

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2158معلم حرفةوزارة التربية2075مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5020130

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-02حماه05170001912وفاء عونلمى رضوان عون1462509214815
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-15حماه05010761169ريامهى حسين المرهون1462609214816

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1989-01-12حمص04010160195هيام الحبيبمنار سليمان الخطيب1462709214817

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2102مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3820120تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1991-01-01حماه05180025155صفيه اسماعيلمنار عزيز فليفل1462809214818

للمراقبين الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

977فنيوزارة الموارد المائيةالال70.2220110

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1837.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-27حماه05150052480منالحال اياد قيمر1462909214819
277كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حماه05100069960صبريةمنار زكي عمران1463009214820
وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال1516.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20حماه05170036787نجوهنغم محسن جوهره1463109214821

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة التجارة الال2396.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حماه05140004349داللمها محمد ابراهيم1463209214822

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-16حماه05200020427امال جبيرهالنا بهيج طحان1463309214823

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29حماه05120015158نورهان الحامدحنان علي عبود1463409214824
502كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-06حماه05140013165حياة خيربكزينب فايز حسن1463509214825
281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05110017215مروشمها رفيق مالوخي1463609214826
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المعهد التقاني معهد1994-01-01إدلب07150000222هناءاسراء علي غضب1463709214827

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال71.8520140الكترون

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

78

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2169.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17حماه05020092541وليده الشويخفاطمه عمر الشويخ1463809214828

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد2000-03-02حماه04220025934نايال االحمدرنيم غسان الليمون1463909214829

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربيةالال61.9920210

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010165041هياممحمد طاهر العلي1464009214830

الصناعي

ميكانيك 

مركبات

2177معلم حرفةوزارة التربية2175معلم حرفةوزارة التربية2109معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4220201

وزارة االقتصاد الال1844.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حماه05120029440سماح سمارهعنان أحمد ديوب1464109214831

والتجارة الخارجية

58قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-08-23دمشق01020027524لمياء الحلبيةمي أسامة قندقجي1464209214832

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140029452عزيزهنغم فهد يوسف1464309214833

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-01-01طرطوس10230025904اميره ابراهيموسام فائز حسن1464409214834

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2118معلم حرفةوزارة التربية2117معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7720140

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1483.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حماه05050069999عروبهيارا مأمون الزرزوري1464509214835

والبيئة

وزارة االدارة 39شرطي

المحلية والبيئة

32شرطي

المعهد التقاني معهد2001-08-04حماه05150069158فاطمهعلي حسين جنيد1464609214836

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 264عامل صيانة كهربائيةوزارة الصناعةالال68.2520210كهرباء

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

302فني تشغيل صومعة

المعهد التقاتي معهد1996-09-04حماه05010300646فوزهسحر احمد االحمد1464709214837

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال75.4920180تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

المعهد التقاني معهد2000-01-03حماه05120002552ثراءاماني عبد الحميد سباهيه1464809214838

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 367منشئوزارة الماليةالال69.3920210مصارف

المركزي

وزارة الموارد 72كاتب

المائية

962كاتب رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2311.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-25حماه05010211642دارينحنين محمد االبراهيم1464909214839
المعهد اعداد معهد1984-01-02حماه05100023139سعده ادريسأصاله علي محفوض1465009214840

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7420060تربية موسيقية

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-17حماه05170021107ميساءسليمان محمد خلوف1465109214841

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-12حماه05070040675جميلهعالء الدين مرعي خضور1465209214842

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-05-12حماه05100001478حنان محمدجانيت ابراهيم زيدان1465309214843

للحاسوب

2071مدرس مساعدوزارة التربية2072مدرس مساعدوزارة التربية2158معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1920200شبكات حاسوبية

وزارة االدارة الال2328.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05030008352مريمدياال يوسف الميهوب1465409214844

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال2279.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05040035096سحروفاء حيدر العلي1465509214845

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة37شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه05070037006حميدهاسماء ابراهيم المحمود1465609214846

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2155.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-05-06حماه05100064737اديبه حجيرهأنمار غيث محمد1465709214847

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد التقاني معهد2000-02-10حماه05090008920منار الحاج حسنرغد نزار الحاج1465809214848

الهندسي

الهندسة 

الصحية 

ومحطات 

معالجة

وزارة التعليم العالي الال70.2220210

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

49مساعد فني

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال2507.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-04-17حماه05120006187غانا وسوفأحمد حسان الجردي1465909214849

والبيئة

1001عامل حاسوب

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1991.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010363389مهايمنى محمد عيسى اللحام1466009214850
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-19حماه05150033336خديجهرزان عدنان شحود1466109214851
وزارة االدارة الال1923.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-26حماه05010134891سلوىمنار عدنان ترك1466209214852

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

58قاطع فاتورةوزارة التربية362كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال123.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-04-09حماه05150073753شعيلهرجاء محمود علوش1466309214853
281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-18حماه05130020617نوفه عديرهغصن منير منصور1466409214854
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حماه05140030236خديجهيزن نوفل يوسف1466509214855

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-06-17الالذقية06110020150هيفاءديما هاشم ميا1466609214856

مدرسين سابقا

2094مدرس مساعدوزارة التربية2091مدرس مساعدوزارة التربية2092مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9420080تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140030733فوزيه أسعدهديل ميمون أحمد1466709214857

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-14حماه05140003151هدىلبانه راتب غانم1466809214858
369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1542.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-08حماه05220011201حنان المرعيالهام ابراهيم العثمان1466909214859
وزارة الزراعة الال353.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-29حماه05110113282فتنهسامر اكرم ابو ديوب1467009214860

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

المعهد التقاني معهد1997-01-01حماه05090021615ثائره نيوفآالء سليم رزوق1467109214861

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 274مراقب خط إنتاجوزارة الصناعةالال66.5020160غذائي

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

وزارة التجارة الال2676.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-02حماه05140033926فاطمهرنيم موسى نصور1467209214862

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-29حماه05090005120منى الكرديمرح لؤي محفوض1467309214863
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1475.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-06دمشق01020001644صباحثناء مازن صوفي1467409214864

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1982-05-16حماه05150014630فاطمةرانيا ابراهيم حزوري1467509214865

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال62.2620080إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 76عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة الزراعة الال445.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-09-02طرطوس10030037616انديرا ديوبحال عيسى اسماعيل1467609214866

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال1467.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-12حماه05050074529سهاد شحودنور حازم ابراهيم1467709214867

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال1599.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120014237منى حسينناتالي علقم زعزوع1467809214868

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

370كاتب اولوزارة المالية289مدقق

المعهد التقاني معهد2001-03-08حماه05120049806ختامماري محمد ساعود1467909214869

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الموارد 962كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية367منشئوزارة الماليةالال72.1020210مصارف

المائية

953كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال1375.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05050124716هاله المصطفىعزيز حيدر حسين1468009214870

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-01-30حماه05200017065مها عليهمام احمد العيسى1468109214871

الصناعي

574مساعد فنيوزارة الدفاع2121معلم حرفةوزارة التربية2119معلم حرفةوزارة التربيةنعمال67.4820082تقنيات كهربائية

المعهد التقاني معهد1991-06-24حمص04230015769سعاداسماء عبد السالم الحواري1468209214872

للمراقبين الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 357مساعد مهندسوزارة النقل963فنيوزارة الموارد المائيةالال76.5720150

المحلية والبيئة

23مراقب فني

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-23حماه05030019808غاده عاشورنيرمين مالك مخول1468309214873

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال175.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-06-24حماه05150050172بهيجهحسنه احمد زرافه1468409214874

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية288

ندى الحسن ابو ميساء احمد المضحي1468509214875

زيد المحمود

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2478.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-16حماه05200004532

والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-02حماه05170005909سميره االحمدزهى راجي البرو1468609214876
وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة الماليةالال1947.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حماه05150110750ريما موسىلينا احمد ابراهيم1468709214877

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-01حماه05010160099الهامملك عبد اللطيف الجنيد1468809214878
وزارة الزراعة الال3187.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-01حماه05100049738اليسار نصورامل اديب نصور1468909214879

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال1386.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07حماه05200014849خلودماريا ابراهيم طالع1469009214880

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1984-04-18حماه05010073109رجاءربى مروان نابلسي1469109214881

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5120050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 231مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2460.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010046442الهام جنيداسعاف أحمد ظاظا1469209214882

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

361كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية290

972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال169.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-02-05حماه05100037087خزنهريم علي زلخا1469309214883
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1998-05-15حماه05100049702ميادااحمد توفيق نصور1469409214885

المركبات

وزارة التجارة الداخلية 407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3325.0020162

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 305فني ميكانيك

المائية

2147مراقب ورشة صيانة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-19حماه05190035631ليندا عليمي غسان حماد1469509214886
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-24حماه05010704179حليمهخالد عبد العزيز العموري1469609214887

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال1881.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28حماه05020055268مريم الحسينفاطمه هشام علوش1469709214888

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-15حماه05030061611يسرى المحمدنور غالب عصفور1469809214889

التجاري

وزارة التجارة الداخلية 267محاسبوزارة الصناعةالال75.6220190محاسبة

وحماية المستهلك

374كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد التقاني معهد1988-10-19حماه05100036219فاطمهرنيم سميع ابراهيم1469909214890

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.4620150عالقات عامة

المركزي

وزارة التعليم العالي 75عامل حاسب

والبحث العلمي

الهيئة المركزية 44منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

20منشئ

وزارة الموارد 1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3118.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-04-16حماه05040012263اليازه ديابعلي حسن الغنوم1470009214891

المائية

976فني

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-05حماه05050135466مها العيزوقيرواء صالح عوض1470109214892

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2192.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-07إدلب07090136141خالديةسالم ابراهيم السراقبي1470209214893

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-07حماه05070030218فاطمهميس علي المحمد1470309214894

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1595.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حماه05140001603نجوىنغم راجي هيفا1470409214895
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-15حماه05170026090كتيبهغاده احمد حسون1470509214896

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-12-10حماه05050153455ساره الفيضهخطر خضر العوض1470609214897

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2159معلم حرفةوزارة التربية2074مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4620210

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال1320.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-14حماه05070044597رانيهايمان منهل القاري1470709214898
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-03حماه05170023157كتيبة ميهوبوفاء احمد حسون1470809214899

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1568.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05حماه05140036451تفيدهزينب غسان شوكه1470909214900

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 289مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04حماه05030023686ليال الخضورعلي يوسف الحسن1471009214901

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1996-01-01حماه05010227048خديجه فرفولنورا محمد اليوسف1471109214902

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال74.2620150مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حماه05050010426رابعةساميه غياث كحله1471209214903

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال162.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-05حماه05050189684ابتسام خضرمها منذر شتيان1471309214904

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-04-07حماه05100045142اميره ديبوسميره احمد الطويل1471409214905

للعلوم السياحية 

والفندقية

1079مدرسوزارة السياحة1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةنعمال63.2220170مطعم ومنهل

المعهد التقاني معهد1978-05-15حماه05010203717نظيرهشذا حسن الباكير1471509214906

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.0019980إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 232مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 233مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

234مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حماه05050172291غازيه االبراهيمعلياء حسين االحمد1471609214907

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

272أمين مستودع العددوزارة الصناعة976فنيوزارة الموارد المائية355(كهربائي)عامل فني وزارة النقلالال3486.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2004-01-01حماه05160052325ايمانراما كمال الدياب1471709214908
وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال2019.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07حمص04010589076سهامهبه قاسم حبيب1471809214909

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-22حماه05010399335هندايمان خالد الحسين1471909214910

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل39شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-25حماه05120015086نسرينرانيا عاصم االدريس1472009214911

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05160031571هندورود غازي محمود1472109214912

المحلية والبيئة

9شرطي

المعهد اعداد معهد1998-02-17طرطوس10030026266منتهىروان نصر الدين محمود1472209214913

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3220180تربية موسيقية

وزارة التجارة الال278.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-03-05حماه05050001934عفاف نصرهلمياء رياض صافيه1472309214914

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 279أمين مستودع العددوزارة الصناعة285بائع

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد التقاني معهد1990-07-16حماه05010600208سوريامنير مروان الرحمون1472409214915

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9120130

276كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-12حماه05100045703مفيدةضحى حامد صارم1472509214916
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05200021262ثناءليا ساهر قنزوع1472609214917

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-20الالذقية06060012352خزنهتغريد يونس قره فالح1472709214918
وزارة التجارة 370كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1462.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05070029535سهير المحفارهوالء عزام الحواط1472809214919

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1996-01-10طرطوس10010103273املسيلينا مظهر حسن1472909214920

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربية2101مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1020170تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1993-01-05حماه05050104010فصلميس أيمن حمدان1473009214921

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

366منشئوزارة المالية2074مدرس مساعدوزارة التربية402مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.0820150

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-27الرقة11010196518راميهراما احمد شقره1473109214922

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1622.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-17حماه06110017954سناءالرا عمار صالح1473209214923

االجتماعية والعمل

361كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01حماه05050011419يسرىعال امين السليمان1473309214924

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2043.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-26حماه05020058375حليمهخوله محمد العبد السالم1473409214925
وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلالال2339.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-25حماه05120006418لقاء حمدوشدنيا منذر حمود1473509214926

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال184.0020094أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100038638لواحظمؤيد محمد محمد1473609214927

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

وزارة االدارة الال156.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-07-10حماه05210045418سميرهفادي رضوان القدور1473709214928

المحلية والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية1منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1991-02-24حماه05010763704اديبهيوسف عبد القادر اليونس1473809214929

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال74.7120180عالقات عامة

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

مساعد خريج معهد وزارة الصحة77عامل حاسب

تقاني

401

المعهد التقاني معهد1989-02-06حماه05050021687حياة ديبووالء سمير شاهين1473909214930

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية 401مساعد خريج معهد تقانيوزارة الصحةالال67.6420110إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

76عامل حاسب

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حماه05180028938احالمرهف عبد الوهاب اسماعيل1474009214931
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140039808سجيره غنومفاتن مسلم محمود1474109214932

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1523.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05020133425عبيرصابرين فؤاد الحاج محمود1474209214933

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-05حماه05100017842خديجه خابوريحياة عبد الحميد احمد1474309214934
وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال169.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010253733روضهيمامه عادل محمد اليوسف1474409214935

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حماه05100050083كفىبهيجه يوسف وسوف1474509214936

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05120043002تمرهسوريا ابراهيم المحمد1474609214937

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1987-01-01إدلب07160031042فطوممحمد ديب خطيب1474709214938

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال77.2820109إدارة أعمال

للرقابة والتفتيش

مصرف سورية 20منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 77عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05050111971هاله وردهراما شاه وردة1474809214939

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 360كاتب ماليوزارة النقلالال2904.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-02حماه05050114960اميرهشذى نزار شاهين1474909214940

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

1104مراقب

المعهد اعداد معهد1989-07-04حماه05010493376جميلهرفا عزيز السعد1475009214941

مدرسين سابقا

2098مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020100تربية موسيقية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010225437سمر االحمدحسن عيدو االحمد1475109214942

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-18حماه05150084505فاطمهحسان حبيب نادره1475209214943
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100038640لواحظ اسبررغد محمد محمد1475309214945

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-17حماه05220005885يسرى النايففاروق اسعد الخضر1475409214946

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019933أدبيثانوية عامةثانوية1966-11-15حماه05050125001لوزه اسعدحاتم نجيب المير حمود1475509214947

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال150.00200710علميثانوية عامةثانوية1987-05-14حماه05170003182مريم شحودعلي محمد ديب عثمان1475609214948

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة التجارة 290

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

279

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-22حماه05050139230ليلىرشا اسماعيل علوش1475709214949

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-28حماه10260011769حياةزينه عبد الكريم حربوقي1475809214950

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1975-06-01حماه05090003817خديجهنداء علي عياش1475909214951

التجاري

وزارة التجارة الال61.5819950محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267محاسبوزارة الصناعة377كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

المعهد اعداد معهد1993-01-02حماه05120027429انعامساره ابراهيم زيد1476009214952

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2099مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6320140تربية موسيقية
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال143.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-22حماه05150036580ليلىهنادي فيصل حسن1476109214953

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-01-01حماه05010243327حليمه الميزنازيامون محمود عواد1476209214954

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

275كاتب ضبطوزارة العدل2069مدرس مساعدوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3220190

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1785.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05010347918ميسونلوسانا مبارك الشالش1476309214955

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1997-01-01حماه05010682499نزهه الواويصفا فؤاد المهنا1476409214956

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال65.9220170مساعدات طبية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

وزارة التعليم العالي 23

والبحث العلمي

45مساعد مخبري

وزارة االدارة المحلية 281كاتب ضبطوزارة العدلالال1314.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05220002878امينهيارا خالد الصطيف1476509214957

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة32شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1803.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حماه05010355253أميره دلخسهى احمد سالمه1476609214958

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-06-17حماه05010440999منىآمنه يحيى قشاش1476709214959

التجاري

وزارة التجارة الال69.6720200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

379كاتب رئيسيوزارة المالية267محاسبوزارة الصناعة281مدقق

المعهد التقاني معهد1980-07-01حماه05140003664رتيبهصادق نور الدين غانم1476809214960

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال66.9820100محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2398.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15إدلب07090008410غاليةدالل ابراهيم الباشا1476909214961

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1606.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-02حماه05110075914اتحاد المرعيعروبه رشيد عارف1477009214962

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 360كاتب اولوزارة المالية29جابي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

المعهد اعداد معهد1998-01-08حماه05010149941رلى الخانكانرهام احمد الرشيد1477109214963

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2020170تربية فنية

المعهد التقاني معهد1985-11-04حماه05010496034سناءميساء فريد جرجس1477209214964

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.3920060انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 230مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

232مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1567.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01حماه05050071065بيان شاكرراما كريم هرموش1477309214965
وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال2185.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05040004393سارهأحمد خالد التقي الحسين1477409214966

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حماه05020017981فاطمهضياء أحمد صالحه1477509214967

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 85قاطع فاتورةوزارة التربية359كاتب اولوزارة الماليةالال2435.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-24حماه05150037322مهجه تلهابراهيم طاهر حسن1477609214968

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0019962أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-10حماه05140033370منيعهحيدر محمود عيسى1477709214969

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1636.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05020017964فاطمةرغداء أحمد صالحه1477809214970

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 1098عامل مهنيوزارة الكهرباءالال250.0020074ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-04-01حماه05100016048يسرىاسامه محمد زاهر1477909214971

وحماية المستهلك

وزارة الموارد 1021فني ميكانيك

المائية

949(ميكانيك  )فني 

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-01-17حماه05010763522مريشساجده علي عرندس1478009214972

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال189.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-06-01حماه05180015594نسيما العليسوميا عبد الرزاق حسين1478109214973

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

85قاطع فاتورةوزارة التربية93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01حمص04080022797املوعد علي الديب1478209214974

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-13حماه14040059993فتاةبشرى محمود المصري1478309214975

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-06-08حماه05150018853شهيرهعلي حسن الحلو1478409214976

التجاري

267محاسبوزارة الصناعة380كاتب رئيسيوزارة المالية378كاتب رئيسيوزارة الماليةالال71.4220182محاسبة

282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-23حماه05150110699وجيها عنقالينا حسن العباس1478509214977
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-17حمص04190109723نصرهمنال صالح رستم1478609214978

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1981-09-26حماه05200019467نديمه فراشهالنا غطاس الشيخ1478709214979

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9020030تربية فنية

وزارة الزراعة الال2733.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-01-31حماه05050152971جائزه الشغريصهباء امين الشغري1478809214980

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حماه05010622250هيفاءهزار اسامة الواهب1478909214981
المعهد التقاتي معهد1980-08-18حماه05200019347فوزيه نمونلي كريم حميش1479009214982

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال70.7520040مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة االدارة الال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-30حماه05050068065وداد الفيلنور حمدو الفيل1479109214983

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-10-06حماه05010244028وفاءساندي جودت كالس1479209214984

للمراقبين الفنيين

وزارة الموارد 973فنيوزارة الموارد المائية357مساعد مهندسوزارة النقلالال68.1320160التصميم الداخلي

المائية

979فني

وزارة االدارة الال152.0020008علميثانوية عامةثانوية1980-04-20حماه05140008481عصريهلقمان عادل سلهب1479309214985

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة التجارة 1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال392.0020100الكترونثانوية صناعةثانوية1992-01-01إدلب07090089313صفاءخالد حسان الحسون1479409214986

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-28حماه05050129744وفيقههبه اكرم الحاج1479509214987

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-15حماه05010073097رجاءغرام مروان نابلسي1479609214988

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال123.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-01-01حماه05140010378مريم طه محفوضمنهل عبدو سلوم1479709214989

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 279

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة التجارة 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال2418.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-24حماه05050100406نفلهراما اسماعيل محفوض1479809214990

الداخلية وحماية 

المستهلك

289مدقق

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال146.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-29حماه05030010094جميلهعال حسن الوسوف1479909214991

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1548.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-04حماه05170045113جيهان مرعييمنى بسام عون1480009214992

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-07-12حماه05010036330ساميةريما عدنان مرقا1480109214993

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

2154معلم حرفةوزارة التربية2136معلم حرفةوزارة التربية2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.3920150

المعهد اعداد معهد1991-01-31حماه05100002578سمرهبه غسان الوكيل1480209214994

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.3320110تربية موسيقية

502كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15حماه05120033058معينه سليمانربا علي برهوم1480309214995
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-23حماه05150051475سميرهناره محمد جوريه1480409214996
وزارة الزراعة الال2870.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1995-07-21حماه05050040117وفاء فهدنورمان علي الجندي1480509214997

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-10حماه05050090518ليال نصرهوالء أمين ابو قاسم1480609214998
وزارة االدارة نعمال180.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حماه05090022927خالديه يوسفأنور خضر دعبول1480709214999

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 279كاتب ضبطوزارة العدل33شرطي

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2294.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04إدلب07220083895حسيبةبراءة حسين الخضر1480809215000

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال166.0020114علميثانوية عامةثانوية1992-03-09حماه05050083182هالفؤاد علي أحمد1480909215001

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد التقاني معهد1989-08-01حماه05180033948نوال حمدانعلي حسن زريقا1481009215002

للعلوم السياحية 

والفندقية

1014مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال63.9420119مطبخ وحلويات

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حماه05100056542مريمدياال محمد المحمد1481109215003

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1728.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010591546مريمشذى مسعف المحسن1481209215004

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1983-11-07حماه05010602358مهجهريما مرهج نادر1481309215005

مدرسين سابقا

2103مدرس مساعدوزارة التربية2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5120040تربية موسيقية

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال1668.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07010150042رباحآية أحمد جسوم1481409215006

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1887.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-08-10حماه04170051352كهرب العبد هللاوائل عيسى مطر1481509215007

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

370كاتب اولوزارة المالية279

المعهد اعداد معهد1976-02-16الرقة11050065413نعماتنسيبة مصطفى علي ديب1481609215008

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربية2090مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.9019970تربية فنية

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حماه05120039660منتهارؤى سمير شحاده1481709215009

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1980-01-02حماه90050003886منىمدحت ابراهيم سعد الدين1481809215010

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2122معلم حرفةوزارة التربيةالال58.6120032

وزارة االدارة المحلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال159.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-10حماه05010112720عهدهبه محمد وائل العلواني1481909215011

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-01-01إدلب07210079506شادية خاروفملهم أحمد الحداد كبرلي1482009215012

مدرسين سابقا

2101مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.2920089تربية موسيقية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال135.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-09-04حماه05050179188نعمتنور محمد علي محفوض1482109215013

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-08-07حماه05170046573عنودعلي نظير نجال1482209215014

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 265عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعةالال75.8520201آليات

وحماية المستهلك

أمين مستودع قطع 

تبديلية

وزارة التجارة 312

الداخلية وحماية 

المستهلك

303فني غربلة

المعهد اعداد معهد2001-06-16الالذقية10150003742فردوس عطيهحال سالمه سالمه1482309215015

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربية2103مدرس مساعدوزارة التربية2098مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0020220تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1995-01-28حماه05050113379فيحاءفرح هيثم تقال1482409215016

للمراقبين الفنيين

وزارة االدارة الال74.2920190المساحة

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 963فنيوزارة الموارد المائية23مراقب فني

المائية

979فني

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-12حماه05100062663فداء سالمزينب هيثم سالم1482509215017

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-06دير الزور19070000751اميره اليوسففاطمة عياد المخلف1482609215018
280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال194.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-10حماه04060008571فوزه جمعهوصال احمد حسن جمعه1482709215019
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05110118100كريمهحال رامز ديوب1482809215020

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 276كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1950.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-13حماه05150049918خديجهمروه احمد نصور1482909215021

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية362كاتب اولوزارة الماليةالال1366.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حماه05010198773خديجهزينب عيسى علي1483009215022

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1579.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10حمص04180043513نجوىاسماء سليمان الحماده1483109215023

والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1987-05-25إدلب07020105128ردينةامانة فهد حاج احمد1483209215024

مدرسين سابقا

2093مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7320070تربية فنية

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-23إدلب07110023148خديجةسحر محمد االكسح1483309215025
وزارة االدارة الال1926.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-14حماه05010597881فاطمهخديجه سامي دريعي1483409215026

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1منشئ رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1711.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25إدلب07170091059منىمرح محمد احمد نجيب1483509215027

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1994-01-25حماه05160031455امالباسل هاشم حبقه1483609215028

الصناعي

وزارة التجارة الداخلية 2166معلم حرفةوزارة التربيةالال67.0420171تبريد وتكييف

وحماية المستهلك

وزارة األشغال 284فني تبريد

العامة واإلسكان

1028مدرب تكييف

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1409.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-27حمص05010601116ثريافاطمه حيان دبوس1483709215029
المعهد التقاتي معهد1982-08-31حماه05010077086حناننقاء أحمد حجازي1483809215030

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال67.2620020تعويضات سنية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

وزارة الزراعة الال307.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-07-23حماه05050146472نجودملك محمد محمد1483909215031

واإلصالح الزراعي

360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-19حماه05140032847وفيده محفوضعال مسلم حسن1484009215032

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-27الالذقية06010365395خزامهنهله يوسف اسكندر1484109215033
وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال149.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-04-17حماه05050146444نجودمها محمد محمد1484209215034

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2035.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-08الالذقية06010366863سماهربتول كمال شعبان1484309215035

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية93كاتب رئيسي

المائية

951كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-05حماه05120017394نجوى احمدزينه عدنان فاضل1484409215036
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد اعداد معهد1989-05-18حماه05010159738غاليهياسمين خالد سالمه1484509215037

مدرسين سابقا

2105مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال89.0020090تربية موسيقية

المعهد التقاني معهد1998-01-01حماه05010584679غادةآمنة محمد تمام فحلة1484609215038

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون 2068مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5120170

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم العالي 92منشئ رئيسي

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

43

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلنعمال151.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-06حماه04010443753عائشهتغريد حسن مجر1484709215039
وزارة االدارة الال2531.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-08حماه05010648719خالدةايه هللا حسان جعبان1484809215040

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010259771حياةابراهيم محمود العلي1484909215041

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2240.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حماه05200089266مريم الراعينور الهدى احمد العواد1485009215042

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة األشغال العامة الال299.00200710نجارةثانوية صناعةثانوية1989-03-17حماه05010725376نزها كواكعالء انطوان عيسى1485109215043

واإلسكان

مساعد فني أول وزارة الصحة1029مدرب طاقة شمسية

صناعي

1106عامل مهنيوزارة الكهرباء407

وزارة التجارة الداخلية 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال160.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-21حماه05050034204ختاميارا عبد داؤد1485209215044

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-10حماه05010580344خدوجمحاسن احمد شيخ صالح1485309215046

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال180.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-10حماه05010640209خدوجفاطمه احمد شيخ صالح1485409215047

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01حماه05010231735سكيبهروعه علي اليوسف1485509215048

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال167.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-01حماه05010344362نجاحمرام محمد علي هي1485609215049

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05010344387نجاحهبه محمد علي هي1485709215050
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2377.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20حماه05010609089رانيهروال بسام الحلبيه1485809215051

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-15حماه05010608051رانيهريم بسام الحلبيه1485909215052

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1986-02-04إدلب07030048961رويدةرشا عبد الحميد زنكيح1486009215053

مدرسين سابقا

2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9120100تربية موسيقية

ثانوية تقنيات ثانوية2000-01-01حماه05010517232منى عثمانآيه مروان الفنار1486109215054

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3324.0020180

والبيئة

1001عامل حاسوب

277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال126.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-03حماه05050084960غاليةسها احمد غالي1486209215055
وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1997.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-28حماه05010633835مريم العبد هللاتيماء دحام العبد هللا1486309215056

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-25حماه05010100158عالمنال احمد قندقجي1486409215057

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2072.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05010390831فاطمهكنانه طارق الحسن1486509215058

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2350.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05140027411منوىغيث جعفر خرما1486609215059

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

361كاتب اولوزارة المالية951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-20حماه05100067380سوريا طويلمجد محمد حيدر1486709215060

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 359كاتب اولوزارة الماليةالال1827.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010601483منالاسماء عامر الحايك1486809215061

والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة الال1260.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-04حماه05120031500نسرينزينب سامر معروف1486909215062

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1572.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010214380ندوه قدورعلي صبحي خالد1487009215063

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 278كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-01حمص04010055995رحيلهمحمد عليوي العبد هللا1487109215064

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1649.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-23حماه05140036902املمايا فادي عيسى1487209215065

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 361كاتب اولوزارة المالية288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال164.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-01حماه05140009972رسميههند وحيد طراف1487309215066

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 289مدقق

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

وزارة الموارد 290

المائية

951كاتب رئيسي

المعهد التقاني معهد1999-03-08حماه05160049972سراء الدعبولمنيره حبيب ديب1487409215067

الزراعي

وزارة الزراعة الال80.6220200أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

233مراقب زراعي

281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال1947.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05120013586سالم العكاريزينه سامر موسى1487509215068
المعهد التقاني معهد1994-08-22حماه05170010303هناءبشرى عفيف محفوض1487609215069

للحاسوب

وزارة التعليم العالي 2156معلم حرفةوزارة التربية2070مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0020160حوسبة صناعية

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

21

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-23حمص05050144187مها سليمانهدف رياض عفيفه1487709215070
وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-22حماه05150095812جهينهزينه محمود حسين1487809215071

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2403.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-02-01حماه05010682433خديجهلما زكريا العبد هللا1487909215072

والبيئة

58قاطع فاتورةوزارة التربية1منشئ رئيسي

369كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة المالية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1450.0020171علميثانوية عامةثانوية1999-08-28حماه05160046504مثالحيان علي الفطوم1488009215073
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1298.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حماه05150042536منىبشرى أحمد ونوس1488109215074
وزارة االدارة 276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020125أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06حماه05140015187نضال عليرشيد صالح علي1488209215075

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلنعمال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07حماه05100070519سميرهسوزان غسان عبد هللا1488309215076

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

356كاتب رئيسيوزارة المالية370كاتب اولوزارة المالية368كاتب اولوزارة الماليةالال2308.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-04-21حماه05050094136غيداءنانسي عمر النجار1488409215077
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10حماه05020049110مريمصفا اكرم عبد الرحمن1488509215078

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

1100عامل مهنيوزارة الكهرباء1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1094عامل مهني درجة  أولىوزارة الكهرباءالال287.0020064كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-08-15حماه05010090377فطومطارق زياد الفارس خلوف1488609215079
وزارة االدارة الال159.0020090علميثانوية عامةثانوية1989-01-30حماه05140003177رتيبه باللرونس نور الدين غانم1488709215080

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29جابي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

58قاطع فاتورةوزارة التربية288
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حماه05120043905وضحهدالل علي الحسين1488809215081
403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15حماه02010229570اميمهخلود عبد الكريم ديوب1488909215082
وزارة الشؤون 957كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2509.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-17حماه05100007544غيثاء العريضشهد سميح ابو حامضه1489009215083

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حماه05120025085نجاةسهر حسين الدعبول1489109215084

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال1228.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-02حماه05100029440فدوةزينة حسن محفوض1489209215085

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاتي معهد1984-01-20حماه05160013255فهيمهفريزه علي خزامه1489309215086

لطب األسنان

وزارة التعليم العالي الال68.6220050مساعدات طبية

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 45مساعد مخبري

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني لطب 

األسنان

23

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05140014310ناريمانمحار بشار خواشقي1489409215087
وزارة الشؤون الال347.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-11-23حماه05030018738بدرية الصالحهناء محمد الشمالي1489509215088

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

مراقب رئيسي او 

منشئ رئيسي

360كاتب اولوزارة المالية279

وزارة الزراعة الال3146.0020200ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2003-01-25حماه05140036244سالمالنا مسرور حمود1489609215089

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-21حماه05190012262نوال سليماننعمه محمود رستم1489709215090

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال1801.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20حماه05010342896هالهغاليه حاتم قشبشلي1489809215091

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال332.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-13حماه05100049896ماريه صالحهفدوى صالح ديب1489909215092

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

التربية معهد1995-03-01حماه05160004095هناءيحيى معن زيود1490009215093

الرياضية 

للمعلمين

التربية 

الرياضية 

للمعلمين

2082مدرس مساعدوزارة التربية2080مدرس مساعدوزارة التربية2081مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.9620164

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة الماليةالال261.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-20حماه05050173931منىختام يوسف العلي1490109215094

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01حماه05050119843مريمرانيه يوسف الزير1490209215095

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون 356كاتب رئيسيوزارة المالية972كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال168.0020123علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05040010091رويده المحمدسلمان ايمن المحمد1490309215096

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-02حماه05050105954صفاوضاح عماد مريم1490409215097

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 369كاتب اولوزارة الماليةالال1647.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05010366168فداء الباروديآيه عمار الخياط1490509215098

والتجارة الخارجية

وزارة التجارة 131مساعد إداري ثان

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

المعهد اعداد معهد1992-01-01إدلب07110059220عبيرلمى عبد الرزاق السيد1490609215099

مدرسين سابقا

2092مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9720130تربية فنية

وزارة التجارة الداخلية 356كاتب رئيسيوزارة الماليةالال171.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-03-13حماه05150061037سعادنجوى علي حسن1490709215100

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الموارد 288

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1543.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-15حماه05050151536رنا هرموشيزن حسين هرموش1490809215101

المحلية والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال234.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-07-23حمص04190081309فاطمهمديحه عبد الباسط طالب1490909215102

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

358كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة المالية288

المعهد اعداد معهد2002-01-04حماه05160036957عبير حمزهميس علي حسن1491009215103

مدرسين سابقا

2099مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.1820220تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال497.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-02-21حماه05050042355هياملينا عبد الكريم السنكري1491109215104

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 222مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

228مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال225.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1969-04-03حماه05010111477سهاممحمد فهر حسن موصلي1491209215105

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-30حماه05190032365نبيههرشا سمير سلوم1491309215106

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال871.0020000ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-05-20حماه05120003004مادلين أحمدكنان حسن حسن1491409215107

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 225مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

212مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-15حماه05050063233حميده خلوفسوالف حسن ديوب1491509215108

والبيئة

2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1690.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-06الالذقية06090135191نجاحنسرين توفيق كحله1491609215109
وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-18حماه05200096086نوفةفاتن يوسف المنصور1491709215110

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال1702.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-27حماه05020160415مطيعه النبهانحنان أحمد نبهان1491809215111

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 360كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال409.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-09-10حماه05050161874هيامكنانه عبد الكريم الدبيات1491909215112

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-26حماه05050026199منى الغزولعال يوسف العلي1492009215113

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-10حماه05010566109هدىدنيا عبد هللا دندشي1492109215114

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 504كاتب ضبطوزارة العدلالال1386.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140022113رفيدهحبور نيروز غنيجه1492209215115

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2276.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حماه05140021310ملكه غنيجههبه نصر قبقلي1492309215116

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1996-01-29حماه05140007307عجوبهرهف مفيد شهيره1492409215117

إلدارة األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال71.0720180إدارة أعمال

المركزي

الهيئة المركزية 75عامل حاسب

للرقابة والتفتيش

وزارة االقتصاد 20منشئ

والتجارة الخارجية

1062محلل بيانات

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1650.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16حماه05030024792سعيده كلخهامل يونس المرعي1492509215118

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1988-10-06حماه05140011689هيام عديرهريمي رامز بدور1492609215119

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال63.96201010األسواق المالية

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 18مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 90منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

91منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1547.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01حماه05100029927هنوفياسمين محمد االحمد1492709215120

والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2127.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04حماه05030024777سعيدهراما يونس المرعي1492809215121

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1390.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16حماه05010365983سمرمريانه ابراهيم الشنتير1492909215122

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120019536فاطمه رسالنمرام أحمد قاسم1493009215123

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال134.00200310علميثانوية عامةثانوية1985-09-15حماه05140011030مفيده حسنوسيم مقبل حمود1493109215124

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 370كاتب اولوزارة المالية10جابي

المحلية والبيئة

21جابي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010656605حليمهانس نادر العبدهللا1493209215125

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال214.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حماه05180010111هويدامرح سليمان عوض1493309215126

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01حماه05170008004بهيجهوفاء جميل دروبه1493409215127
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05140024904صديقه سليمانأريج شيبان قبقله1493509215128

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال1626.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-05-11حماه05100057669غاده سلطانجعفر سليمان محفوض1493609215129

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة المحلية 288

والبيئة

356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المعهد التقاني معهد1980-05-20حماه05170011247نصره جنيدانعام خليل خليل1493709215130

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.4920010بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

231مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال3152.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01طرطوس10270024076نسرين اسعدنغم سامر بركات1493809215131

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 1103مراقب

والبيئة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة1002عامل مخططات

الجاهزة

273

المعهد التقاني معهد1993-07-03الالذقية06020071285ميسوننور منير يرته1493909215132

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربية2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربيةالال84.0820130

وزارة الشؤون الال1479.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-16حماه05150024007هيامالنا سليمان عديبه1494009215133

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة المحلية 93كاتب رئيسي

والبيئة

358كاتب اولوزارة المالية1منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال830.0020013ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-10-01حماه05090004946زينبوسيم أحمد ضمان1494109215134

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 222مراقب زراعي

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 295فني صويل

واإلصالح الزراعي

210خفير حراجي

المعهد التقاني معهد1984-09-10حماه05170044140بهيجهزينب عيسى شنته1494209215135

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.7520040انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 237مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 238مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

230مراقب زراعي

وزارة التجارة الال1916.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-01-14حماه05190007530وكيله محفوضصالحه احمد عباس1494309215136

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االقتصاد 288

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 131مساعد إداري ثان

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 277كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-07حماه05010648415ختام الحفيانحسين محمود الحفيان1494409215137

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 282كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حماه05120015864نجوهلما عبد الرحيم جاروش1494509215138

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-18حماه05100063482شفيعهرنيم احمد محمد1494609215139

المحلية والبيئة

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال176.0020113علميثانوية عامةثانوية1993-04-24حماه05140014590مهديه ريحهوائل كامل شنته1494709215140

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 13جابي

والبيئة

10جابي

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1998-08-19حماه05180015432نزهتبشار توفيق زعزوع1494809215141

زراعية

وزارة التجارة 2142مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3463.0020164

الداخلية وحماية 

المستهلك

309فني طحن

وزارة التجارة الال239.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-05-01حماه05010183253حسناايمان عبدو باكير1494909215142

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 360كاتب ماليوزارة النقل285بائع

المحلية والبيئة

1002عامل مخططات

وزارة الشؤون 360كاتب اولوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائيةالال1584.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05150052973سميره سليمانبشرى حبيب علي1495009215143

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة الزراعة الال3906.0020130ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-01-01حماه05110017608حناننرمين سوهيل شروف1495109215144

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150052969سميره سليماناندرينا حبيب علي1495209215145

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال404.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-01-01طرطوس10230025255اميره احمدريم عبد هللا حمدان1495309215146

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 208خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

221مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال821.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1980-02-01حماه05110000676نجاح سليطينلينا ناجي الحسن1495409215147

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 228مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

223مراقب زراعي

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1996-01-01حماه05010731933حنانحسن ايمن السليمان1495509215148

الميكانيكي

وزارة التجارة الال3854.0020133

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 305فني ميكانيك

وحماية المستهلك

271عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة307فني خراطة

وزارة التجارة الداخلية 358كاتب اولوزارة الماليةالال2116.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-01حماه05010313759منىعبد هللا زيدان يوسف1495609215149

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة االدارة 288

المحلية والبيئة

1منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-18حماه05150052940مجدولينخوله عيسى خضور1495709215150
وزارة الزراعة الال4033.0020140ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1996-07-01طرطوس10220043245لينا احمدرشا هيثم صالح1495809215151

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 223مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

363كاتب اولوزارة المالية362كاتب اولوزارة المالية361كاتب اولوزارة الماليةالال217.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-10حماه05160020024جميلهزينب عبد الحميد ناصر1495909215152
وزارة الشؤون الال1467.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-10حماه05170045969فتاة عوادبتول فايز جليس1496009215153

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

360كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

المعهد التقاني معهد1992-09-01حمص04170093997سعدهلهود عوض الباشان1496109215154

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال75.0020190

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية74كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2329.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010408775مريم الحمدبشرى محمد المحمد1496209215155

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2233.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-20حماه05010629096عائشهسمر صطوف العبدو الخلوف1496309215156

وزارة الشؤون 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2209.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-20حماه05010624474فاطمه شحودمروه عادل شحود1496409215157

االجتماعية والعمل

370كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة281كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-28حماه05110017604غزهلودي حكمت حسن1496509215158
وزارة االدارة الال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حماه05010043682نادرهمروه حسن نعوس قرطباني1496609215159

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد2000-02-23طرطوس10260034022حياة عيسىهبه ماجد عيسى1496709215160

مدرسين سابقا

2100مدرس مساعدوزارة التربية2097مدرس مساعدوزارة التربية2096مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3520200تربية موسيقية

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20حماه05050070643تمامرزان زهير زينو1496809215161
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2036.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-08-01حماه05190003382فلايرعيسى صالح سليمان1496909215162

االجتماعية والعمل

وزارة التجارة الداخلية 93كاتب رئيسي

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

85قاطع فاتورةوزارة التربية288

وزارة االدارة المحلية 279كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-20حماه05050079322نايفهعمار احمد االطرش1497009215163

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

277كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةنعمال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-16حماه05070012300داللروال صالح زيدو1497109215164
المعهد التقاني معهد1998-06-01دمشق05070012532فتاة الحواطميساء علي الحواط1497209215165

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة أجهزة وزارة الصحة400مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.7620200

طبية

1020

وزارة الزراعة الال399.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-05-03حماه05050078108زمزم مقدادمنال علي الحموي1497309215166

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

المعهد اعداد معهد2000-07-01حماه05040035754ندى المطيرهبه هللا بسام القسطل1497409215167

مدرسين سابقا

2089مدرس مساعدوزارة التربية2093مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.8220210تربية فنية

281كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الالذقية06100024169معينهوالء علي عياشي1497509215168
وزارة االدارة الال180.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-03حماه05030045243موليهيوسف علي السلمان1497609215169

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال110.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-18حماه05100041712لبنانيه رحالعلياء علي ملحم1497709215171

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1985-01-02حماه05100055768دالل اسماعيلثناء عبد الكريم أحمد1497809215172

إلدارة األعمال 

والتسويق

الهيئة المركزية الال66.8420060أعمال إدارية

للرقابة والتفتيش

مساعد خريج معهد وزارة الصحة20منشئ

تقاني

مصرف سورية 401

المركزي

76عامل حاسب

وزارة االدارة الال135.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-12-10حماه05170018314سهام كمالرولى ملك بلول1497909215173

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية958كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية29جابي

المعهد التقاني معهد1993-01-30حماه05100006183جوزفينفادي مروان ليوس1498009215174

الطبي

576محضر مخبروزارة الدفاع388مساعد فني أولوزارة الصحة390مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.1620181مخابر

282كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0020012أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-10حماه05100049201سورياعباس احمد يوسف1498109215175
فاطمه حاج هبة وليد صالح1498209215176

رضوان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01إدلب07250009595

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1928.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حماه05100010987حميدههال جابر احمد1498309215177
وزارة الزراعة الال405.0020035ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-05حمص04220040618خشوف نيوفدريد يوسف ديب1498409215178

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة التجارة الال187.0020044علميثانوية عامةثانوية1985-11-27حماه05050170104وحيدهباسل احمد ديب1498509215179

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

360كاتب اولوزارة المالية288

وزارة الزراعة الال331.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-10-01حماه05160007869نومهسليمان عبد اللطيف محمود1498609215180

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 360كاتب ماليوزارة النقل239مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

285بائع

المعهد التقاني معهد1991-08-14حماه05010438208مياده عزكورمحسن مسعف ابي عيشه1498709215181

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

2154معلم حرفةوزارة التربية2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.0820210

المعهد التقاني معهد1997-01-02الالذقية06200030247عواطفملك احمد داود1498809215182

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2115معلم حرفةوزارة التربية2116معلم حرفةوزارة التربية2118معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9920180

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-13الالذقية06090084449نجاحرزان ابراهيم الصافتلي1498909215183

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-01-25الالذقية06200030248عواطفاريج احمد داود1499009215184

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

2072مدرس مساعدوزارة التربية2071مدرس مساعدوزارة التربية2076مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6120150

504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال1463.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05100074042مادلينزهير عبد العزيز عيسى1499109215185
وزارة الزراعة الال2749.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-05-14حماه05050135909ابتسامقمر امين نصره1499209215186

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

215مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1634.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05100041702غناء حاويهحمزه مظهر عبود1499309215187

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1منشئ رئيسي

والبيئة

وزارة التجارة 29جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة الال207.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حماه05100018336مثيلهعبد الحميد سلمان احمد1499409215188

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الموارد 356(ميكانيكي)عامل فني وزارة النقل407مساعد فني أول صناعيوزارة الصحةالال3034.0020210ميكانيكثانوية صناعةثانوية2002-01-01حماه05100060766اسيمه عيسىعلي محمد اسماعيل1499509215189

المائية

2144مراقب ورشة صيانة

وزارة الزراعة الال792.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-05-12حماه05050024173وسامبديعه حسن االمير حسن1499609215190

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

222مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2293.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010696136الهام الرزوقروعه موفق جنيد1499709215191

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2978.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-08-01حماه05050029397هالهربى محمد فرحه1499809215192

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 285بائع

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1103مراقب

واإلصالح الزراعي

1101مراقب

المعهد التقاني معهد1988-01-15حماه05030030024كوثرمحمد محي الدين العلي1499909215194

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي 2069مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.8320114

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

2155معلم حرفةوزارة التربية43

280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-23حماه05150026500لوديكنان محسن حسن1500009215195
وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2456.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-05حماه05020021680عزيزهمحمد فارس عبد الرحمن1500109215196

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1997-05-10حماه05160023968امالغيداء علي تفاحه1500209215197

للمراقبين الفنيين

وزارة التعليم العالي الال66.5920210التصميم الداخلي

والبحث العلمي

مراقب فني في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 28

والبحث العلمي

مساعد فني ممتاز في 

المعهد التقاني الهندسي

وزارة التجارة 24

الداخلية وحماية 

المستهلك

313فني قبان أرضي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1298.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-17حماه05020013818عبير الصالحسميه خالد عبد الرحمن1500309215198

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 502كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10إدلب07210070956رغداءاسراء عبدالقادر الشايب1500409215199

والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

504كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20حماه05040019853سميرهظالل عيسى الميهوب1500509215200
معهد التربية معهد1999-09-01حماه05070004447نهال العثماننغم تمام تامر1500609215201

الفنية التشكيلية 

والتطبيقية

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.9620210رسم

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01حماه05010632631فاطمهعبله محمود موسى1500709215202

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-15حماه05010732957فطيماسماء محمد كروش1500809215203

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1994-02-23حماه05090008778نهله صافيهرهف رعد االرناؤطي1500909215204

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

مصرف سورية الال65.5320160

المركزي

وزارة التجارة 354منشئوزارة المالية72كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

280مدقق

المعهد التقاني معهد2001-04-02حماه05010434739فتات الديبأسماء عماد الديب1501009215205

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال81.2720210المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التجارة الداخلية 47

وحماية المستهلك

572مساعد فنيوزارة الدفاع313فني قبان أرضي

وزارة االدارة الال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-03إدلب07090097554يسرىنجوى عبد الكريم الدالل1501109215206

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-01حماه05150061008رتيبه منصورجهينه جابر منصور1501209215207
وزارة التجارة الال309.0020079كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-28حماه05010183691نوالمهند احمد خاني1501309215208

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني درجة  وزارة الكهرباء2147مراقب ورشة صيانةوزارة الموارد المائية1020فني كهرباء

أولى

1094

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-16حماه05170003613سميهسالي عباس عون1501409215209

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2489.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31حماه90050004942سحر الخليليعمر عبد الناصر عيد1501509215210

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال1690.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-21حماه05180015497ميادهالما فيصل حسين1501609215211
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة282كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05120006948رابحه سليماننور محمد جبور سلوم1501709215212

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1983-09-01طرطوس10100012737نجيبه سليمانزياد مصطفى سليمان1501809215213

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

2123معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2420065

مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال2937.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05180015501مياده شبولتاله فيصل حسين1501909215214

صناعي

407

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-07حماه05010356639ميساء سالمهناهد مجحم سالمه1502009215215

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

نوفه العلي هاجر صالح الجمال1502109215216

السويدان

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حماه05200034978

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05010356630سناء سالمهصبريه راكان سالمه1502209215217

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1993-03-08حماه05050016574مائدهفرح حسين الشيحاوي1502309215218

الصناعي

تقنيات 

إلكترونية

2117معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8020170

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3363.0020143تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1994-07-16حماه05010194102عيوشاحمد محمود المحمد1502409215219

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة التجارة الال220.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-02-16حماه05010554086ضحيهبهاء محمود الحميده1502509215220

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 58قاطع فاتورةوزارة التربية288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-02حماه05010554011ضحيهساره محمود الحميده1502609215221

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال122.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-13حماه05010271087سعادعلي نضال الحيدر1502709215222

المحلية والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدل5شرطي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2090.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05150029085باشهرلى فواز الضاهر1502809215223

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1964-11-20حماه05050005645زكيهخديجة اسماعيل الشيخ خضر1502909215224

وزارة االدارة الال1215.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-04حماه05010584575سهاموداد حسان لبان1503009215225

المحلية والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-08-19حماه05160028405امينهابراهيم رمضان ديب1503109215226
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حماه05010647470غاليههال محمد سالم الشهاب1503209215227

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-04حماه05010409217فاطمهمرفت هاشم الرهوان1503309215228

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال179.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-28حماه05010405116هيفاءوالء عصام العلواني1503409215229

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة الداخلية 290

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-19حماه05150041368الهامنور نورس سلوم1503509215230

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01إدلب07010073545سناء مكحلغنوة سمير مناع1503609215231

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-17إدلب07010060313ميسرنور صبحي نحات1503709215232
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-20حماه05050155405سكرهبسام محمد الحسن1503809215233

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال194.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-07-26حماه05100027809عندهعمر خلف الصطيف1503909215234

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 21جابي

والبيئة

وزارة الموارد 29جابي

المائية

957كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال168.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-06-24حماه05010527224مطيعهشادي محمد العليوي الشنتوت1504009215235

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة الشؤون 951كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية288

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-21حماه09010124792غروب حيدروفاء ايمن نيوف1504109215236

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

502كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120039536سورياسها حمدان ساعود1504209215237
وزارة التجارة الداخلية 1096عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3393.0020154كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-07-22حماه05010194157عروش الحسينمهند محمود المحمد1504309215238

وحماية المستهلك

355(كهربائي)عامل فني وزارة النقل1020فني كهرباء

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01حماه05090024114جاليت ابو حبلهسوزان عمار المقصود1504409215239

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

نور جهاد الحاج احمد 1504509215240

االبراهيم

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-25حماه05020102021دالل

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

278كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-06حماه05190016599سوريهماجده علي خضور1504609215241
356كاتب رئيسيوزارة المالية950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2450.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05140007767تفيده زلخههود غسان شوكه1504709215242
وزارة االدارة المحلية 85قاطع فاتورةوزارة التربيةالال132.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-05-13حماه05050016090نداء استانبوليميريام نزار شرتوح1504809215243

والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

93كاتب رئيسي
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1996-01-01حماه05010121587أمن السخيطهاسماء أحمد سفاف1504909215244

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال82.2620150

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

73كاتب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-01حماه14010052681سناءيمنه ماجد حاج حسين1505009215245

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة نعمال2036.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-27حماه05120022233عائدهايناس فاطر أسعد1505109215246

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 356كاتب رئيسيوزارة المالية29جابي

المائية

958كاتب رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2000.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-11حماه05010612680منىحسناء عدنان مشيلح1505209215247

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25حماه05190002716ريحانه عيسىمنار عبد الرزاق عيسى1505309215248
وزارة االدارة الال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-02-06حماه05190007849نبيها حسنعلي يونس محمود1505409215249

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

360كاتب اولوزارة المالية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1633.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-09حماه11050070110جميلهرغد اسماعيل ديب1505509215250

والبيئة

279كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

280كاتب ضبطوزارة العدل279كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-17حماه05070020633بدريه سلهبنسرين ابراهيم سلهب1505609215251
وزارة الزراعة الال2602.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-06-22طرطوس10100026845رفيده يونسبتول غياث ابراهيم1505709215252

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 220مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 221مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

208خفير حراجي

280كاتب ضبطوزارة العدل281كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-25حماه05120019445مهاسارا محمود حسن1505809215253
وزارة التجارة الداخلية 360كاتب اولوزارة الماليةالال163.0020074علميثانوية عامةثانوية1987-08-04حماه05120018862مريمارام محمد سعيد1505909215254

وحماية المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة 288

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-25حماه05190030379هاله غصنسهاد محمد برهوم1506009215255
مساعد فني أول وزارة الصحة1104عامل مهنيوزارة الكهرباء1095عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباءالال3209.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1994-05-03حماه05050166964فصلعال حسين العلي1506109215256

صناعي

407

1099عامل مهنيوزارة الكهرباء1096عامل مهنيوزارة الكهرباء1101عامل مهنيوزارة الكهرباءالال246.0020107كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-05-22حماه05150027806ورده العليمحمد نور الدين عمران1506209215257
المعهد التقاني معهد1995-10-30حماه05070021635وفاء الحواطايات عبد هللا االحمد1506309215258

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مصرف سورية الال60.0020160تحكم وأتمته

المركزي

عامل تشغيل وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات الصحية

178عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء78

وزارة االدارة الال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-25حماه05010060505هديهريم طارق شقفه1506409215259

المحلية والبيئة

403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال105.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1971-03-08حماه05010249080فطيممنيفة احمد المحمد1506509215260

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2056.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حماه05010033012لطفيه عروبنور محمد عروب1506609215261

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2060.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010779903انتصاربتول عمر جمعه الحسن1506709215262

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 93كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

85قاطع فاتورةوزارة التربية131مساعد إداري ثان

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20حماه05010624425فاطمهصفاء عادل شحود1506809215264

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال60.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1966-03-10حماه05010726784فطيمهويان نايف الحميد1506909215265

المحلية والبيئة

278كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة277كاتب ضبطوزارة العدلالال1226.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-12حماه05010615149ماجده عروبمرام ابراهيم السفراني1507009215266

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1995-11-12حماه05020034140عائشهمحمد عبد الغني اليوسف1507109215267

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

وزارة التجارة الال74.8320150

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 354منشئوزارة المالية280مدقق

المركزي

73كاتب

278كاتب ضبطوزارة العدل277كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-29حماه05120010106فتاةعال صالح حبيب1507209215268
403كاتب رئيسيوزارة الصحة280كاتب ضبطوزارة العدل504كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه05180029939شما ضاهراحمد ابراهيم ابراهيم1507309215269
504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدلالال2181.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05100055753وجيهاسالم محمد احمد1507409215270
وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الرقة11010207947صالحه الشيخآسيل موسى موسى الجاسم1507509215271

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3055.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-01-01حماه05020088626حياه حمودمحمد عبد الناصر العساف1507609215272

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة502كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-02حماه05010112711غصونماري سليمان الياس1507709215273

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال398.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-04-07حماه05050113730هناء مقدادكنده عبد الرزاق مقداد1507809215274

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 210خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

213مراقب زراعي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-22حماه05020005360ندىفلك فايز العيسى المحمد1507909215275

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2499.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-01حماه05200056900لميهنور الهدى غسان الحسين1508009215276

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات التخزين+قمح

وزارة التجارة 361كاتب اولوزارة المالية290

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

288

وزارة الزراعة الال997.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-01-10حماه05010019179نديمهنادين مصطفى ترو1508109215277

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 212مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 213مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

214مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 1097فني معلوماتيةوزارة الكهرباءالال3155.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-05-02حماه05150036506امل اليوسفحال فاروق فتنه1508209215278

والبيئة

1001عامل حاسوب

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2032.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-13حماه05010755931يسرىمريم عبد المطلب كريج1508309215279

والبيئة

502كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة التجارة الال2069.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05100005916رسام نعمهثريه عماد وسوف1508409215280

الداخلية وحماية 

المستهلك

مراقب رئيسي او منشئ 

رئيسي

وزارة الموارد 358كاتب اولوزارة المالية279

المائية

950كاتب رئيسي

403كاتب رئيسيوزارة الصحة278كاتب ضبطوزارة العدل502كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حماه05220009161روزيايات احمد العياش1508509215281
وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2268.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05010285317رأفتراما عبد السالم الفراحنتور1508609215282

والبيئة

276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2113.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حماه05010141963رزقيةهبة رجب حنبظلي1508709215283

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 403كاتب رئيسيوزارة الصحة279كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-29حماه05090014882فاديا االغانوره قاسم فطوم1508809215284

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

276كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل278كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020104أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05120050600مانيهغازي عبد الكريم سلمان1508909215285
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الثانية:حماه        الفئة:محافظة

المعهد التقاني معهد1997-01-31الرقة11010182768منىجمانه محمد رضا الخرفان1509009215286

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال91.0320180المساحة

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 47

والبحث العلمي

رسام أول في المعهد 

التقاني الهندسي

وزارة التعليم العالي 25

والبحث العلمي

مساعد فني في 

المعهد التقاني 

الهندسي

27

403كاتب رئيسيوزارة الصحة504كاتب ضبطوزارة العدل280كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-15حماه05160045092نظيرهريم فياض علي1509109215287
المعهد اعداد معهد1998-01-31حمص04120060686روعهمريم وليد محلي1509209215288

مدرسين سابقا

2088مدرس مساعدوزارة التربية2094مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9920170تربية فنية

وزارة التجارة 950كاتب رئيسيوزارة الموارد المائية361كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020020علميثانوية عامةثانوية1985-09-10حماه05160002317فلك يوسففالنتينا ياسر السعد1509309215289

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

290

نور الهدى عبد الرزاق 1509409215290

زعرور

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010548667مها

التجاري

وزارة التجارة الال75.3820200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

375كاتب رئيسيوزارة المالية378كاتب رئيسيوزارة المالية281مدقق

وزارة االدارة الال2221.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حماه05010534076سميره محنايهمحمود مروان عبد الباقي1509509215291

المحلية والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة 277كاتب ضبطوزارة العدل276كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05210022155منىمريم عبد اللطيف الشامية1509609215292

المحلية والبيئة

2منشئ رئيسي

المعهد اعداد معهد1992-01-20حماه05010720111ليلى التركعبد هللا احمد دهلل1509709215293

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5520131تربية فنية

وزارة التجارة الال2365.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-27إدلب07010038245احالمبيان موفق ناصر الدين1509809215295

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب حسابات 

عامة+شخصية

وزارة التجارة الداخلية 288

وحماية المستهلك

أمين مستودع 

مستلزمات +قمح

التخزين

358كاتب اولوزارة المالية290

وزارة االدارة المحلية 403كاتب رئيسيوزارة الصحةالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010472956حناناماني محمد األصفر1509909215296

والبيئة

277كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

المعهد التقاني معهد1998-01-03حماه90050006165سحرعبد العزيز عبد الناصر عيد1510009215297

للمراقبين الفنيين

359طبوغرافيوزارة النقل979فنيوزارة الموارد المائية973فنيوزارة الموارد المائيةالال77.8220180المساحة

502كاتب ضبطوزارة العدل403كاتب رئيسيوزارة الصحة276كاتب ضبطوزارة العدلالال1325.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05010490015منىلمى محمد ديب موسى باشا1510109215298
المعهد التقاني معهد1997-02-01حماه05010880670عائشهسالم عبد المنعم السلوم1510209215299

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

مساعد خريج معهد وزارة الصحة366منشئوزارة الماليةالال66.7920180

تقاني

الجهاز المركزي 402

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

17

وزارة االدارة الال1338.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حماه05120023014مهاشهد الحارس سودان1510309215300

المحلية والبيئة

504كاتب ضبطوزارة العدل282كاتب ضبطوزارة العدل2منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2300.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-06حماه05150042654حميدهرهف محمد جمول1510409215301

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 93كاتب رئيسي

المائية

950كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1603.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120023006مها سليمانرند الحارس سودان1510509215302

المحلية والبيئة

85قاطع فاتورةوزارة التربية369كاتب اولوزارة المالية29جابي

المعهد اعداد معهد1997-01-01حماه05010337247خالديةغاليه محمود العمر1510609215303

مدرسين سابقا

2090مدرس مساعدوزارة التربية2089مدرس مساعدوزارة التربية2088مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.6020180تربية فنية

المعهد التقاني معهد2001-01-01حماه05010298502زينبنور عبد الرزاق الشاعر1510709215304

الطبي

وزارة التعليم العالي الال75.0720210طب طوارئ

والبحث العلمي

مخبري في كلية 

التمريض

وزارة التعليم العالي 8

والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي 9مخبري

والبحث العلمي

مخبري في المعهد 

الطبي

10

المعهد التقاني معهد1988-06-23حماه05010045507فاديهاحمد حسان غزالة الشعار1510809215305

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال67.6620080

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني للحاسوب

وزارة التعليم العالي 43

والبحث العلمي

مساعد مخبري في 

المعهد التقاني 

للحاسوب

2154معلم حرفةوزارة التربية21

وزارة االدارة نعمال181.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010289335عزيزه العمرنصر يوسف اليوسف1510909215306

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 1منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

358كاتب اولوزارة المالية93كاتب رئيسي
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